
спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  15,134 15,134 0 15,13372 15,13372 0 -0,00028 -0,00028

   в т. ч.                         
1.1  Придбання дерев, кущів та 

озеленювальних і декоративних 
насаджень 15,134 15,134 0 15,13372 15,13372 0 -0,00028 -0,00028

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0218330                      0540           'Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Здійснення заходів з забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності мешканців громади
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
  

0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 



2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
Обсяг видатків на озеленення 
міста 0          15,134            15,134   0 15,13372 15,13372 0 -0,00028 -0,00028

2.  продукту 
Кількість рослин, що планується 
висадити 0 230 230 0 230 230 0 0 0

3.  ефективності                            
Середня вартість однієї рослини, 
грн. 0            65,80              65,80   0       65,80          65,80   0 0 0

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

Надходження  15,134 15,13372   -0,00028
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  15,134 15,13372   -0,00028

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Придбання дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на 

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 



Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 



   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін
Виконано за 

звітний період Відхилення
Виконано 
всього

Залишок 
фінансуванн

я на 
майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків



Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізаці 
ефективності бюджетної програми: забезпечено проведення заходів з озелення міста

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: придбані та висаджені дерева, кущі та озеленювальні і декоративні насадження
довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечено виконання заходів
 
Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0               8,0                 8,0   0               8,0   0 0 0

   в т. ч.                         

1.1 

Підключення та технічне 
обслуговування камер 
спостереження 0               8,0                 8,0   0               8,0   0 0 0

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення громадської безпеки та правопорядку, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян від протиправних 
зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративного провадження доказами, підвищення рівня розкриття правопорушень
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0218230                      0380            Інші заходи громадського порядку та безпеки
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

Відхилення 

загальний фонд 
                                   8,0   

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

N 
з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 

  

                                   8,0   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

Залишок на початок року  х     х 
Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

власних надходжень   х     х 
в т. ч.           

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження          

інших надходжень  х     х 

власні надходження          
в т. ч.           

повернення кредитів           
надходження позик          



2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
Обсяг видатків за доступ до 
мережі інтернет               8,0   0                  8,0                 8,0   0               8,0   0 0 0

2.  продукту 
Кількість  систем 
відеоспостереженя 5 0 5 5 0 5 0 0 0

3.  ефективності                            
Середні витрати за доступ до 
мережі інтернет, грн.      1 600,00   0         1 600,00        1 600,00   0      1 600,00   0 0 0

загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом 
   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       

інші надходження          

власних надходжень   х       
в т. ч.           

Виконано  Відхилення 

інших надходжень  х       

Підключення та технічне обслуговування камер спостереження

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми 

Відхилення виконання
(у відсотках) 

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 
показників  

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а 
також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 



   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін
Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування на 

майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

1. х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

2. х

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізаці 
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:

корисності бюджетної програми: забезпечено виконання заходів з  громадської безпеки та правопорядку



_________
(підпис) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечено виконання заходів з  громадської безпеки та правопорядку

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0              212,25                212,25   0              212,25   0 0 0

   в т. ч.                         

1.1 
Придбання медичних та 
дезінфікуючих засобів 0              212,25                212,25   0              212,25   0 0 0

N з/п 
1. 
  

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0218110          0320            Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Волноваха та ефективних дій щодо попередження розповсюдження на території 
міста Волноваха випадків гострих респіраторних хвороб, спричинених коронавірусом COVID-19, зниження рівня захворюваності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

                                    212,25   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                                    212,25   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           



1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальни
й фонд  разом 

1.  затрат                            
Обсяг видатків на придбання 
медичних та дезінфікуючих 
засобів захисту              212,25   0              212,25                212,25   0              212,25   0 0 0

2.  продукту 

кількість отримувачів медичних та 
дезінфікуючих засобів захисту 12 0 12 12 0 12 0 0 0

3.  ефективності                            
середні витрати на одного 
отримувача медичних та 
дезінфікуючих засобів захисту 17,6875 0 17,6875 17,6875 0 17,6875 0 0 0

4.  якості                            

власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження          
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Придбання медичних та дезінфікуючих засобів

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на 



1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 



загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код

Показники

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту (програми), 
всього

План на звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за звітний 
період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі 
напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків



02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізаці 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

ефективності бюджетної програми:  забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: забезпечено виконання заходів з попередження розповсюдження на території міста Волноваха випадків гострих респіраторних хвороб, спричинених 
коронавірусом COVID-19, зниження рівня захворюваності

довгострокових наслідків бюджетної програми :  виконання заходів з попередження розповсюдження на території міста Волноваха випадків гострих респіраторних хвороб, 
спричинених коронавірусом COVID-19

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0             3,24               3,24   0             3,24   0 0 0

   в т. ч.                         

1.1 

Оплата проектно-кошторисної 
документації по обєкту "Поточний 
ремонт приміщень прибудови до 
нежилої будівлі вул.Кості Бабіна 2 " 0             3,24               3,24   0             3,24   0 0 0

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0217693                      0490            Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста, ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні 
ситуаціїї техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 
                                3,24   

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
  

                                3,24   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 



N з/п 

1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
Обсяг видатків на оплату проектно-
кошторисної документації по обєкту 
"Поточний ремонт приміщень 
прибудови до нежилої будівлі 
вул.Кості Бабіна 2 "             3,24   0                3,24               3,24   0             3,24   0 0 0

2.  продукту 

Площа, яку планується відремонтувати 50,8 0 50,8 50,8 0 50,8 0 0 0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження          
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Оплата проектно-кошторисної документації по обєкту "Поточний ремонт приміщень прибудови до нежилої будівлі вул.Кості Бабіна 2 "

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



3.  ефективності                            
Середні витрати на проведення 
поточного ремонту 1 кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  якості                            
Рівень забезпечення коштами на 
поточний ремонт приміщень по 
об*єкту від потреби 100 0 100 100 0 100 0 0 0

загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом 
   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також 
щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Код Показники

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін
Виконано за 

звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування на 

майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання бюджетних 
установ х х х

_________

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізаці 

ефективності бюджетної програми :  забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

корисності бюджетної програми: забезпечено оплату проектно-кошторисної документації по обєкту 

довгострокових наслідків бюджетної програми: здійснення поточного ремонту об*єкту

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



(підпис) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  2300,0 2300,0 0 2300,0 2300,0 0 0 0

   в т. ч.                         
1.1  Придбання автогідропідіймача 2300,0 2300,0 0 2300,0 2300,0 0 0 0

N з/п 
1. 
  

1.1 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0217670                      0490           Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Збереження дієздатності Міського комунального підприємства "Міськкомунгосп"
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 
0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
  
0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 



1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
обсяг виділених коштів 0 2300,0 2300,0 0 2300,0 2300,0 0 0 0

2.  продукту 
кількість підприємств, яким 
надається фінансова підтримка 0 1 1 0 1 1 0 0 0

3.  ефективності                            
середнє поповнення статутного 
капіталу 1-го підприємства 0 2300,0 2300,0 0 2300,0 2300,0 0 0 0

4.  якості                            
відсоток підприємств,які 
потребують поповнення 
статутного капіталу 0 100 100 0 100 100 0 0 0

інших надходжень  х  х 
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 

Надходження  2 300,0 2 300,0 0,0
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  2 300,0 2 300,0 0,0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Придбання автогідропідіймача

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на 

досягнення цих показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            
   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано 

всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього 
року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника



Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:  є актуальною для подальшої її реалізаці 
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":відсутні

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: придбано автогідропідіймач для потреб громади
довгострокових наслідків бюджетної програми : використання автогідропідіймача для потреб громади

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний фонд  разом 
загальний 

фонд 
спеціальни
й фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  1380,00026      1 382,00026   1,47323      1 380,0   1381,47323 -0,52677 -0,00026 -0,52703

   в т. ч.                         

1.1 

Придбання предметів та 
обладнання довгострокового 
користування для облаштування 
робочих місць на КПВВ 
Новотроїцьке (ЦНАП) 1380,00026      1 380,00026   0      1 380,0   1380,0 0 -0,00026 -0,00026

1.2 
Оплата послуг з встановлення 
трифазного приладу обліку ППКО 0                   2,00   1,47323 0 1,47323 -0,52677 0 -0,52677 

N з/п 
1. 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0217370                    0490             Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми: забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

                                 2,0   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

                                 2,0   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х  х 



  
1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
Обсяг витрат для облаштування 
робочих місць на КПВВ 
Новотроїцьке (ЦНАП)

0 1380,00026 1380,00026 0 1380,0 1380,0 0 -0,00026 -0,00026

2.  продукту 
Кількість ЦНАП 0 1 1 0 1 1 0 1 1

3.  ефективності                            
Середні витрати на організацію 
одного центру адміністративних 
послуг 0 1380,00026 1380,00026 0 1380,0 1380,0 0 -0,00026 -0,00026

в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х  х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року : надходження коштів субвенції з 
Надходження  1380,00026 1380,0 -0,00026
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  1380,00026 1380,0 -0,00026

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для облаштування робочих місць на КПВВ Новотроїцьке (ЦНАП)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



4.  якості                            

Відсоток освоєння коштів 0 100 100 0 100 100 0 0 0

1.  затрат                            
Обсяг витрат на оплату послуг з 
встановлення трифазного приладу 
обліку ППКО           2,0   0                        2,0   1,47323 0 1,47323 -0,52677 0 -0,52677

2.  продукту 
Кількість приладів обліку 1 0 1 1 0 1 1 0 1

3.  ефективності                            
Середні витрати на встановлення 
приладу обліку           2,0   0                        2,0   1,47323 0 1,47323 -0,52677 0 -0,52677

4.  якості                            
Відсоток освоєння коштів

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього 
року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Фактичні результативні показники відповідають напрямам використання бюджетних коштів

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  

Оплата послуг з встановлення трифазного приладу обліку ППКО

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  



4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін

Виконано за звітний 
період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми :  є актуальною для подальшої її реалізаці 

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

корисності бюджетної програми: придбання обладнання для облаштування ЦНАП (КПВВ Новотроїцьке)

довгострокових наслідків бюджетної програми : використання обладнання протягом де-кількох років



_________
(підпис) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  752,913 752,913 0 752,91232 752,91232 0 -0,00068 -0,00068

   в т. ч.                         

1.1 

Капітальний ремонт головного 
лікувального корпусу лікарні та 
поліклінічного відділення КНП 
"Волноваська лікарня планового 
лікування Волноваської районної 
ради" 752,913 752,913 0 752,91232 752,91232 0 -0,00068 -0,00068

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0217361                      0490        Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 



N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            

капітальний ремонт головного 
лікувального корпусу лікарні та 
поліклінічного відділення, 
розташованого за адресою: Донецька 
область. м.Волноваха, 
пров.Залізничний. 23 0 752,913 752,913 0 752,91232 752,91232 0 -0,00068 -0,00068

2.  продукту 
кількість об*єктів 0 1 1 0 1 1 0 0 0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  752,913 752,91232 -0,00068
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  752,913 752,91232 -0,00068

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення КНП "Волноваська лікарня планового лікування 
Волноваської районної ради"

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



3.  ефективності                            
середній розмір витрат на 1 об*єкт 0 752,913 752,913 0 752,91232 752,91232 0 -0,00068 -0,00068

4.  якості                            
рівень виконання заходу 0 9,3 9,3 0 0 0 0 -9,3 -9,3

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            
   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний період з 
урахуванням 

змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік 

Відхилення виконання
(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також 
щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Надходження 
всього: 752,913 752,91232 -0,00068
Бюджет розвитку за джерелами х 752,913 752,91232 -0,00068 х х

Надходження із загального фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) х 752,913 752,91232 -0,00068 х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

##### Всього за інвестиційними проектами

Програма соціально - економічного розвитку 
Волноваської міської територіальної громади 
на 2021 рік 752,913 752,91232 -0,00068

Капітальний ремон головного лікувального 
корпусу лікарні та поліклінічного відділення 
КНП "Волноваська лікарня планового лікування 
Волноваської районної ради" 752,913 752,91232 -0,00068

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

#####
Капітальні видатки з утримання бюджетних 
установ х х х

_________

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х 752,913 752,91232 -0,00068 х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредторська заборгованість відсутні.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні.

корисності бюджетної програми: забезпечується співфінансування інвестиційних проєктів на території громади
довгострокових наслідків бюджетної програми : забезпчення виконання робіт з капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного 
відділення

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



(підпис) 
(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  8462,081 8462,081 0 8462,08022 8462,08022 0 -0,00078 -0,00078

   в т. ч.                         

1.1 

"Капітальний ремонт елементів 
благоустрою та озеленення скверу 
по вул.Центральна, 94-а в 
м.Волноваха, Донецької області" 7996,701 7996,701 0 7996,70179 7996,70179 0 0,00079 0,00079

1.2 

Виготовлення ПКД "Реконструкція 
мережі вуличного освітлення з 
оптимізацією точок освітлення і 
установкою приладів обліку 
електроенергії" 87,442 87,442 0 87,44134 87,44134 0 -0,00066 -0,00066

1.3 

Розробка ПКД по проєкту  
"Реконструкція парку по вул. 
Ювілейна в м.Волноваха 
Донецької області" 377,938 377,938 0 377,93709 377,93709 0 -0,00091 -0,00091

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0217330                      0443               Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми: забезпеченя проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

0



N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
обсяг видатків на виконання 
будівельних робіт по капітальному 
ремонту 0     7 996,701            7 996,701   0 7996,7018 7996,70179 0    0,00079         0,00079   

2.  продукту 

кількість об*єктів на яких 
планується проведення 
капітального ремонту 0 1 1 0 1 1 0 0 0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  8462,081 8462,08022 -0,00078
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  8462,081 8462,08022 -0,00078

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Виконання робіт по проекту "Капітальний ремонт елементів благоустрою та озеленення скверу по вул.Центральна, 94-а в м.Волноваха, Донецької 
області"

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



3.  ефективності                            
середні витрати на проведення  
капітального ремонту одного 
об`єкта 0     7 996,701            7 996,701   0 7996,7018 7996,70179 0    0,00079         0,00079   

4.  якості                            

1.  затрат                            
обсяг видатків на реконструкцію 
мережі вуличного освітлення 0          87,442                 87,442   0 87,44134 87,44134 0 -  0,00066   -     0,00066   

2.  продукту 
Кількість ТП, які планується 
реконстуювати 0 8 8 0 8 8 0 0 0

3.  ефективності                            
Середні витрати на виготовлення 
ПКД по реконструкції мережі 
вуличного освітлення 0          87,442                 87,442   0 87,44134 87,44134 0 -  0,00066   -     0,00066   

1.  затрат                            

обсяг видатків на виготовлення 
ПКД по проекту реконструкції 
об`єкту 0        377,938               377,938   0 377,93709 377,93709 0 -  0,00091   -     0,00091   

2.  продукту 

кількість ПКД по реконструкції 0 1 1 0 1 1 0 0 0

3.  ефективності                            
середні витрати на виготовлення 
ПКД по проекту реконструкції 
об`єкту 0        377,938               377,938   0 377,93709 377,93709 0 -0,00091 -0,00091

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників  
Виготовлення ПКД "Реконструкція мережі вуличного освітлення з оптимізацією точок освітлення і установкою приладів обліку електроенергії"

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Розробка ПКД по проєкту  "Реконструкція парку по вул. Ювілейна в м.Волноваха Донецької області"

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 
показників  



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін
Виконано за 

звітний період Відхилення
Виконано 
всього

Залишок 
фінансування на 

майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

х

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника



всього: х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

2. х



02.янв
Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: забезпечено проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 
громади
довгострокових наслідків бюджетної програми: реалізація проєктів реконтрукції та капітального ремонту об*єктів створює комфортні умови для 
надання якісних послуг населенню громади

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

5.7 "Стан фінансової дисципліни":дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми : програма є актуальною
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  49,694 49,694 0 49,69305 49,69305 0 -0,00095 -0,00095

   в т. ч.                         

1.1 

Капітальний ремонт будівлі та 
елементів благоустрою ВТЦМ , 
розташованої за адресою: м. 
Волноваха, вул. Шевченко,76 49,694 49,694 0 49,69305 49,69305 0 -0,00095 -0,00095

N з/п 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             02187324                    0443                Будівництво-1 установ та закладів культури
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення сприятливих умов функціонування та розвитку закладів культури
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 



1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  затрат                            

Виготовлення ПКД по обє̓кту 
"Капітальний ремонт фасаду та 
елементів благоустрою будівлі 
Волноваського творчого центру 
молоді" 0 49,694 49,694 0 49,69305 49,69305 0 -0,00095 -0,00095

2.  продукту 

  
Кількість установ, які планується 
відремонтувати 0 1 1 0 1 1 0 0 0

3.  ефективності                            
Середні витрати  на виготовлення 
ПКД 0 49,694 49,694 0 49,69305 49,69305 0 -0,00095 -0,00095

Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  49,694 49,69305 -0,00095
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  49,694 49,69305 -0,00095

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою ВТЦМ , розташованої за адресою: м. Волноваха, вул. Шевченко,76

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення 

цих показників  



1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            
   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:

Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього 
року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х



02.янв Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: забезпечено розвиток  закладів культури

довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для духовного розвитку дітей

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  4436,125 4436,125 0 4436,12475 4436,12475 0 -0,00025 -0,00025

   в т. ч.                         

1.1 

Проведення капітального ремонту 
внутрішніх  приміщень дитячого 
садка №7, розташованого за 
адресою: м.Волноваха, 
вул.Ломоносова,9 4436,125 4436,125 0 4436,12475 4436,12475 0 -0,00025 -0,00025

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0217321                     0443     Будівництво-1 освітніх установ та закладів
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення сприятливих умов функціонування та розвитку закладів дошкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 



2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
Обсяг видатків на проведення 
капітального ремонту ДЗ № 47 0 4436,125 4436,125 0 4436,12475 4436,12475 0 -0,00025 -0,00025

2.  продукту 

  

кількість о`бєктів, в яких 
планується провести капітальний 
ремонт 0 1 1 0 1 1 0 0 0

3.  ефективності                            
середня вартість одного 
капітального ремонту 0 4436,125 4436,125 0 4436,12475 4436,12475 0 -0,00025 -0,00025

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

Надходження  4436,125 4436,12475 -0,00025
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  4436,125 4436,12475 -0,00025

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Проведення капітального ремонту внутрішніх  приміщень дитячого садка №7, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Ломоносова,9

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 



   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            
   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано 

всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

####
Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також 
щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника



Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

####
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: забезпечено розвиток  закладів дошкільної освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для комфортного перебування дітей у дошкільному закладі

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  2081,563 5393,952 3312,27233 2081,56255 5393,83488 -0,11667 -0,00045 -0,11712

   в т. ч.                         

1.1 
Забезпечення вуличного 
освітлення 0 559,455 559,34069 0 559,34069 -0,11431 0 -0,11431

1.2 
забезпечення монтажу та 
демонтажу новорічної ілюмінації 0 25,0 25,0 0 25,0 0 0 0

1.3 
Забезпечення очищення стічних 
канав 0 24,0 24,0 0 24,0 0 0 0

1.4 
Забезпечення підстригання дерев і 
живої огорожі 0 135,286 135,286 0 135,286 0 0 0

1.5  Забезпечення прибирання снігу 0 192,966 192,966 0 192,966 0 0 0

1.6 
Забезпечення ремонту пам'ятників 
та міністадіонів 0 111,7 111,7 0 111,7 0 0 0

1.7 
Забезпечення технічної перевірки 
електролічильників 0 0,555 0,55474 0 0,55474 -0,00026 0 -0,00026

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0216030                    0620                  'Організація благоустрою населених пунктів
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою міста
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

3312,389
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

559,455
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

25,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

0,555
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

24,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

135,286
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

192,966
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

111,7
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 



1.8  Монтаж та демонтаж ялинки 0 17,0 17,0 0 17,0 0 0 0

1.9  Оплата послуг (крім комунальних) 948,273 948,273 0,0 948,27296 948,27296 0 -0,00004 -0,00004

1.10 

Послуги з посипання доріг, 
тротуарів протиожеледними 
матеріалами 0 210,051 210,0506 0 210,0506 -0,0004 0 -0,0004

1.11 

Послуги з прибирання та 
технічного обслуговування 
туалетів 0 2,479 2,4792 0 2,4792 0,0002 0 0,0002

1.12 
Послуги зі збирання, видалення та 
перевезення сміття 0 964,4 964,39954 0 964,39954 -0,00046 0 -0,00046

1.13  Поточний ремонт доріг 0 626,701 626,70074 0 626,70074 -0,00026 0 -0,00026

1.14 
Поточний ремонт зовнішнього 
освітлення 0 176,408 176,4074 0 176,4074 -0,0006 0 -0,0006

1.15 
Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю 439,081 457,309 18,22756 439,081 457,30856 -0,00044 0 -0,00044

1.16 
Забезпечення оплати праці і 
нарахування на заробітну плату 0 18,743 18,74286 0 18,74286 -0,00014 0 -0,00014

1.17  Придбання дитячих майданчиків 344,8 344,8 0,0 344,79959 344,79959 0 -0,00041 -0,00041

1.18 

Оплата за виготовлення технічної 
документації по об*єкту 
нерухомого майна "Стадіон" 0 19,9 19,9 0 19,9 0 0 0

1.19  Придбання щебню 0 50,0 50,0 0 50,0 0 0 0

1.20 
Придбання комплектуючих для 
очистки води 46,9 46,9 0 46,9 46,9 0 0 0

1.21  Придбання зупиночного півільону 24,509 24,509 0 24,509 24,509 0 0 0

1.22  Прибирання та підмітання вулиць 0 114,239 114,239 0 114,239 0 0 0

1.23 
Забезпечення утримання зелених 
насаджень 0 45,278 45,278 0 45,278 0 0 0

1.24  Придбання водонапірної вежі 278,0 278,0 0 278,0 278,0 0 0 0

2,479

17,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

210,051
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

964,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

626,701
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

176,408
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

18,228
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

18,743
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

19,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

50,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
114,239

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

45,278



N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
обсяг видатків на зовнішнє 
освітлення 559,455 0 559,455 559,34069 0 559,34069 -0,11431 0 -0,11431

2.  продукту 
обсяг електроенергії, необхідної 
для зовнішнього освітлення 147613 0 147613 160269,54 0 160269,54 12656,54 0 12656,54

3.  ефективності                            
   середня вартість 1 кВт.год 3,79 0 3,79 3,79 0 3,79 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків на очищення 
стічних канав 24,0 0 24,0 24,0 0 24,0 0 0 0

2.  продукту 

  
довжина стічних канав, які 
планується очистити 800 0 800 800,00 0 800 0,00 0 0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  2081,563   2081,56255   -0,00045
в т. ч.           
власні надходження  2081,563   2081,56255   -0,00045
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження 

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Забезпечення вуличного освітлення

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Забезпечення очищення стічних канав

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



3.  ефективності                            

  
середня вартість очищення 1 м. 
стічних канав 30,00 0 30,00 30,00 0 30,00 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків на підстригання 
дерев і живої огорожі 135,286 0 135,286 135,286 0 135,286 0 0 0

2.  продукту 

  
кількість дерев, що планується 
підстригати 338 0 338 338,00 0 338 0,00 0 0,00

3.  ефективності                            

  
середня вартість підстригання 1 
дерева 400,00 0 400,00 400,00 0 400,00 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків на прибирання 
снігу 192,966 0 192,966 192,966 0 192,966 0 0 0

2.  продукту 

  

Протяжність доріг, на яких 
планується прибирання снігу 
механізованим способом 1303 0 1303 1303,00 0 1303 0,00 0 0,00
Площа тротуарів, які планується 
очистити від снігу механізованим 
способом 53680 0 53680 53608,00 0 53608,00 -72,00 0 -72,00

3.  ефективності                            
Середня вартість прибирання снігу 
на 1км дороги 120 0 120 120 0 120 0 0 0

  
Середня вартість очищення від 
снігу на 1кв.м. тротуару 0,68 0 0,68 0,68 0 0,68 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг витрат на поточний ремонт 
пам`ятників та міністадіонів 111,7 0 111,7 111,7 0 111,7 0 0 0

2.  продукту 

  
кількість пам`ятників, які 
планується відремонтуватиі 2 0 2 2 0 2 0 0 0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Забезпечення ремонту пам'ятників та міністадіонів

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Забезпечення підстригання дерев і живої огорожі

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Забезпечення прибирання снігу

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



3.  ефективності                            

  
середня вартість поточного 
ремонту одного пам`ятника, грн. 55850,00 0 55850,00 55850,00 0 55850,00 0 0 0
середня вартість побілки 1м 
бортового каменю 2,40 0 2,40 2,40 0 2,40 0 0 0

1.  затрат                            
Обсяг видатків на перевірку 
електролічільників, схем 
підключення 0,555 0 0,555 0,55474 0 0,55474 -0,00026 0 -0,00026

2.  продукту 

  

Кількість лічільників, схем 
підключення, які планується 
перевірити 1 0 1 1 0 1 0 0 0

3.  ефективності                            

  

Середні витрати на перевірку 
одного лічильника, схеми 
підключення, грн. 555,00 0 555,00 554,74 0 554,74 -0,26 0 -0,26

1.  затрат                            
обсяг витрат на посипання доріг 
протиожеледними матеріалами 210,051 0 210,051 210,0506 0 210,0506 -0,0004 0,0000 -0,0004

2.  продукту 

  

Площа, що підлягає посипанню 
протиожеледними матеріалами 
механізованим способом 452975 0 452975 452975 0 452975 0 0 0

3.  ефективності                           

  

Середня вартість посипання 
протиожеледними матеріалами 
механізованим способом 1 км 
дороги, грн.  0,46 0 0,46 0,46 0 0,46 0 0 0

Послуги з посипання доріг, тротуарів протиожеледними матеріалами

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Забезпечення технічної перевірки електролічильників

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



1.  затрат                            
Обсяг витрат на прибирання 
громадських туалетів 2,479 0 2,479 2,4792 0 2,4792 0,0002 0 0,0002

2.  продукту 
  

Кількість разів прибирання 
громадських туалетів 10 0 10 10 0 10 0 0 0

3.  ефективності                           

  

Середні витрати на одне 
прибирання громадського туалету, 
грн. 248,00 0 248,00 248,00 0 248,00 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків на очищення урн 
від сміття 38,849 0 38,849 38,84854 0 38,84854 -0,00046 0 -0,00046
обсяг видатків на прибирання 
сміття на контейнерних 
майданчиках 11,16 11,16 11,16 11,16 0 0 0
обсяг витрат на навантаження 
сміття вручну на транспортні 
засоби 15,999 15,999 15,999 15,999 0 0 0
обсяг витрат на навантаження 
сміття екскаватором 112,05 112,05 112,05 112,05 0 0 0
обсяг видатків на вивіз 
комунальних змішаних відходів 786,3 786,3 786,3 786,3 0 0 0

2.  продукту 

  
кількість урн що прибрані від 
сміття 7063 0 7063 7063 0 7063 0 0 0
кількість наванженого сміття 
вручну, тонн 128 0 128 128 0 128 0 0 0
кількість навантаженого сімття 
екскаватором, тонн 1494 0 1494 1494 0 1494 0 0 0
полоща майданчиків для збору 
ТПВ, що підлягає прибиранню 7440 0 7440 7440 0 7440 0 0 0
кількість вивезених комунальних 
змішаних відходів,тонн 1747 0 1747 1747 0 1747 0 0 0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Послуги зі збирання, видалення та перевезення сміття

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Послуги з прибирання та технічного обслуговування туалетів

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  



3.  ефективності                           

середня вартість навантаження 
сміття вручну, грн. 125 0 125 125 0 125 0 0 0
середня вартість навантаження 
сміття екскаватором 75 0 75 75 0 75 0 0 0
середні витрати на прибирання м2 
для збору ТПВ 1,5 0 1,5 1,5 0 1,5 0 0 0
вартість вивозу комунальних 
змішаних відходів 450 0 450 450 0 450 0 0 0

  
середні витрати на прибирання 1 
урни 5,5 0 5,5 5,5 0 5,5 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг витрат на поточний ремонт 
доріг 626,701 0 626,701 626,70074 0 626,70074 -0,00026 0 -0,00026

2.  продукту 

  

площа міських шляхів, на яких 
планується провести поточний 
ремонт 798 0 798 798 0 798,35 0,35 0 0,35

3.  ефективності                           

  
середня вартість поточного 
ремонту 1 кв. м міських шляхів 785,00 0 785,00 785,00 0 785,00 0 0 0

1.  затрат                            
поточний ремонт зовнішнього 
освітлення 176,408 0 176,408 176,40740 0 176,40740 -0,0006 0 -0,0006

2.  продукту 

  
Загальна протяжність ліній 
вуличного освітллення 36856 0 36856 36828 0 36828,31 -27,69 0 -27,69

3.  ефективності                           
Середня вартість технічного 
обслуговування 1м. ліній 
вуличного освітлення 4,79 0 4,79 4,79 0 4,79 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків та придбання 
дитячих майданчиків 0,000 344,8 344,8 0,00000 344,79959 344,79959 0 -0,00041 -0,00041

Придбання дитячих майданчиків

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Поточний ремонт доріг

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Поточний ремонт зовнішнього освітлення

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



2.  продукту 
   кількість дитячих майданчиків 2 2 2 2 0,00 0 0,00

3.  ефективності                           

  
середня вартість одного (1) 
майданчика 0,00 172,4 172,4 0,00 172,4 172,4 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків на придбання 
щебню фр25-60 32,025 0 32,025 32,025 0 32,025 0 0 0
обсяг видатків на придбання 
щебню фр 5-25 17,982 0 17,982 17,982 0 17,982 0 0 0

2.  продукту 
кількість придбаного щебню фр 25-
60. тонн 61,35 0 61,35 61,35 0 61,35 0 0 0

  
кількість придбаного щебню фр 5-
25. тонн 31,35 31,35 31 31,25 -0,10 0 -0,10

3.  ефективності                           
   вартість щебню фр 25-60 522,00 0 522,0 522,00 0 522,0 0 0 0

вартість щебню фр5-25 573,60 0 573,6 573,60 0 573,6 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг витрат на придбання 
зупиночного павільону 0 24,509 24,509 0 24,509 24,509 0 0 0

2.  продукту 
кількість зупиночних павільонів 1 1 0 1 1 0 0 0

3.  ефективності                           

  
середня вартість одного  
зупиночного павільону 0 24,509 24,509 0 24,509 24,509 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків на утримання 
зелених насаджень 45,278 45,278 45,278 45,278 0 0 0

Забезпечення утримання зелених насаджень

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Придбання зупиночного півільону

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Придбання щебню

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



2.  продукту 
площа зелених насаджень 34,82 0 34,82 34,82 0 34,82 0 0 0

3.  ефективності                           

  
середні витрати на утримання  1 га 
зелених насаджень 1300,00 0 1300,0 1300,00 0 1300,0 0 0 0

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення 

Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання
(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х



Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів
корисності бюджетної програми: забезпечується функціонування мереж зовнішнього освітлення, виконується санітарна очистка територій,  утримуються в 
належному технічному стані об'єкти дорожнього господарства тощо.  

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма спрямована на реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері  благоустрою. 

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0 2376,335 2376,335 0 2376,335 0 0 0

   в т. ч.                         

1.1 

погашення заборгованості перед 
Волноваським ВУВКГ КП 
«Компанія Вода Донбасу» за 
договором з реструктуризації 
заборгованості за 2021 - 2022 роки 0 2217,935 2217,935 0 2217,935 0 0 0

1.2  Придбання гіпохлориду натрію 0 158,4 158,4 0 158,4 0 0 0

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0216013                    0620                  Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

2376,335
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

2217,935
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

158,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 



N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства, які потребують 
підтримки 1 0 1 1 0 1 0 0 0

2.  продукту 
обсяг водопостачання та 
водовідведення для населення 
міста 293,11 0 293,11 293,11 0 293,11 0 0 0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження          
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Погашення заборгованості перед Волноваським ВУВКГ КП «Компанія Вода Донбасу» за договором з реструктуризації заборгованості за 2021 - 
2022 роки

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 



  

кількість підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства, яким планується 
надання підтримки 1 0 1 1 0 1 0 0 0

3.  ефективності                            

  
фактична вартість 1 куб. м води 
для населення 0,05 0 0,05 0,05 0 0,05 0 0 0

1.  затрат                            
сума коштів для придбання 
гіпохлоріту натрію 158,4 0 158,4 158,4 0 158,4 0 0 0

2.  продукту 

  
кількість гіпохлоріту, яку 
плнується придбати. Кг 6400,00 0 6400,00 6400,00 0 6400,00 0 0 0

3.  ефективності                            

  
об*єм води, що очиститься 
гіпохлорітом натрію 80000,00 0 80000,00 80000,00 0 80000,00 0 0 0

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Придбання гіпохлориду натрію

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

 Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень.

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 
показників  



1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7

Надходження 
всього:

Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв
Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника



Інвестиційний проект (програма) 2

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника



Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: забезпечено погашення заборгованості та придбання гіпохлориду
довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для функціонування водопровідно-каналізаційного господарства



спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  27272,689 27583,241 310,55103 27272,689 27583,24003 -0,00097 0 -0,00097

   в т. ч.                         

1.1 

Забезпечення оплати праці і 
нарахування на заробітну плату 
працівникам 0 271,691 271,69053 0 271,69053 -0,00047 0 -0,00047

1.2  Оплата послуг (крім комунальних) 0 2,382 2,382 0 2,382 0 0 0

1,3
Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю 1349,273 1385,752 36,4785 1349,273 1385,7515 -0,0005 0 -0,0005

1,4

Придбання предметів та 
обладнання довгострокового 
користування 25923,416 25923,416 0 25923,416 25923,416 0 0 0

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi

загальний фонд 

                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0215061                   0810                          Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
         (КПКВК ДБ (МБ))               (КФКВК)                                                    (найменування бюджетної програми) 

2,382

4. Мета бюджетної програми:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та 
спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

(тис. грн.) 

310,552
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

271,691
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

36,479

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

0



N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість місцевих ЦФЗН `Спорт 
для всіх`, од. 1 0 1 1 0 1 0 0 0
кількість фізкультурно-масових 
заходів (у розрізі їх видів), що 
проводяться ЦФЗН `Спорт для 
всіх`, од. 33 0 33 33 0 33 0 0 0

  

кількість штатних працівників 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, осіб.

10 0 10 7 0 7 -3 0 -3

2.  продукту 

  

кількість людино-днів проведення 
фізкультурно-масових заходів (у 
розрізі їх видів), що проводяться 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, людино-
день. 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0

3.  ефективності                            
середні витрати на утримання 
одного ЦФЗН `Спорт для всіх`, 
грн 310552,00 0 310552,00 310551,03 0 310551,03 -0,97 0 -0,97

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  27272,689   27272,689 0
в т. ч.           
власні надходження  27272,689   27272,689 0
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження 

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

  Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



  

середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника 
ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн 2588,00 0 2588,00 5261,10 0 5261,10 2673,10 0 2673,10

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника



Видатки бюджету розвитку 
всього:2. х х х



02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

корисності бюджетної програми:  здійснюється: фізкультурно-масова робота серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з 
регіонального розвитку фізичної культури та спорту
довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для функціонування ЦФЗ  "Спорт для всіх"

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0 1715,937 ######## 0 1715,93296 -0,00404 0 -0,00404

   в т. ч.                         

1.1 

Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0 1715,937 ######## 0 1715,93296 -0,00404 0 -0,00404

1.2  Напрям використання бюджетних                        

N з/п 
1. 
  

                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0215031                       0810                         Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких                                                                                                                

         (КПКВК ДБ (МБ))                    (КФКВК)                                      (найменування бюджетної програми) 
     спортивних шкіл

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному 
розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та 
спорту. Розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, зервному спорті, спорті вищих досягнень.Залучення дітей та юнацтва до занять єдиноборствами. 
Збереження здоров’я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та 
установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

 1715,937   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

 1715,937   

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           



1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальни

й фонд  разом  загальний фонд  спеціальни
й фонд  разом 

1.  затрат                            
у тому числі тренерів, осіб. 19,5 0 19,5 19,5 0 19,5 0 0 0
обсяг витрат на утримання 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, грн.

       1 715 937,00   0 1715937 1715932,96 0 1715932,96 -4,04 0 -4,04

кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету, осіб,

31 0 31 31 0 31 0 0 0

заробітна плата, усього 1363,641 0 1363,641 1363,64081 0 1363,64081 -0,00019 0 -0,00019
заробітна плата тренерів 975,4 0 975,4 975,4 0 975,4 0 0 0

2.  продукту 
середньорічна кількість учнів 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, осіб

300 0 300 300 0 300 0 0 0

кількість учнів комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету, які взяли 
участь у регіональних спортивних 
змаганнях, осіб

1228 0 1228 1228 0 1228 0 0 0

власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження          
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  



3.  ефективності                            
середні витрати на навчально-
тренувальну роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних 
школах, у розрахунку на одного 
учня, грн

1397,30 0 1397,30 1397,34 0 1397,34 0,04 0 0,04

середньомісячна зарплата 1 
працівника, грн. 9404,40 0 9404,40 11655,05 0 11655,05 2250,65 0 2250,65

загальний фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд 
спеціальни
й фонд  разом  загальний фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту (програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

#####
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

актуальності бюджетної програми: розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення умов для 
фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей
ефективності бюджетної програми:  зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленності, розвиток 
здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл

довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: забезпечення підготовки спортсменів та їх участі у відповідних змаганнях

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0 247,204 247,20309 0 247,20309 -0,00091 0 -0,00091

   в т. ч.                         

1.1  Оплата послуг (крім комунальних) 0 156,092 156,092 0 156,092 0 0 0

1.2 
Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю   0 91,112   91,11109 0   91,11109 -0,00091 0 -0,00091

N з/п 
1. 
  

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0214082                     0829                Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
         (КПКВК ДБ (МБ))                 (КФКВК)                                               (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян,  їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 
247,204

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
  

  156,092
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

  91,112
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           



1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  затрат                            
Видатки на проведення культурно-
мистецьких заходів 247,204 0 247,204 247,20309 0 247,20309 -0,00091 0 -0,00091

2.  продукту 
Кількість заходів 51 0 51 51 0 51 0 0 0

3.  ефективності                            
Середні витрати на проведення одного 
заходу 4847 0 4847 4847 0 4847 0 0 0

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження          
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Проведення культурно-мистецьких заходів

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 



   в т. ч.                            



   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальни
й обсяг 
фінансув

ання 
проекту 
(програм

и), 
всього

План на 
звітний 
період з 
урахува
нням 
змін

Виконано за 
звітний 
період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансуван

ня на 
майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х

Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними 
показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків



02.янв
Всього за інвестиційними 
проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового 
показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового 
показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми :  програма є актуальною

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: забезпечено виконання заходів

 довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечено виконання заходів

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0 21,753 21,7525 0 21,7525 -0,0005 0 -0,0005

   в т. ч.                         

1.1 
Забезпечення оплати праці і 
нарахування на заробітну плату 0 21,753 21,7525 0 21,7525 -0,0005 0 -0,0005

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 

                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi

                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0214081                      0829          Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
         (КПКВК ДБ (МБ))                   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян,  їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 
21,753

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
  

21,753
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження          



  
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
обсяг видатків на утримання музичних 
колективів 21,753 0 21,753 21,7525 0 21,7525 -0,0005 0 -0,0005

  
середнє число окладів (ставок) 
художнього персоналу 1 0 1 1 0 1 0 0 0

2.  продукту 
   кількість музичних колективів 1 0 1 1 0 1 0 0 0

3.  ефективності                            

  
середні витрати на утримання одного 
музичного колективу 21,753 0 21,753 21,7525 0 21,7525 -0,0005 0 -0,0005

4.  якості                            

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 



   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:

Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х

Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний проект (програма) 2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника



Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

ефективності бюджетної програми:  програма в повному обсязі забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством.

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програми: виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань музичного колективу.

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма і надалі повинна виконувати  свої цілі і  завдання.

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  176,547 5746,195 5569,62811 0 5569,62811 -0,01989 -176,547 -176,56689

   в т. ч.                         

1.1 

видатки загального фонду на 
забезпечення діяльності палаців, 
будинків культури, клубів та інших 
закладів клубного типу 176,547 5746,195 5569,62811 0 5569,62811 -0,01989 -176,547 -176,56689

1.2  Напрям використання бюджетних                        

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0214060                   0828                 'Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів
         (КПКВК ДБ (МБ))                 (КФКВК)                                           (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 
5569,648

Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, простоїв у зв*язку з карантином.
  

5569,648
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 



N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд 

разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальни
й фонд  разом 

1.  затрат                            
видатки загального фонду на 
забезпечення діяльності палаців, 
будинків культури, клубів та інших 
закладів клубного типу 5569,648 176,547 5746,195 5569,62811 0 5569,62811 -0,01989 -176,547 -176,56689

2.  продукту 
кількість закладів 7 0 7 7 0 7 0 0 0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        
власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  176,547 0 -176,547
в т. ч.     
власні надходження  176,547 0 -176,547
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 



3.  ефективності                            
Середні витрати на утримання 1 
закладу 795,664 0 795,664 795,66116 0 795,66116 -0,00284 0 -0,00284

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом  загальний 

фонд  спеціальний фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми)

, всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік 

Відхилення виконання
(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



всього:

Бюджет розвитку за джерелами х х х

1. х х х



Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для реалізації 

ефективності бюджетної програми: На сучасному етапі розвитку українського суспільства державні будинки культури і клуби не можуть бути 
повністю самоокупними. Адже вигоду від соціально-культурної сфери не можна порахувати кількісно, її значення зводиться до соціального ефекту 
інтелектуального розвитку і творчої самореалізації особи. Але витрати, які виділяються на задоволення духовних інтересів і запитів людей, незмінно 
окуповують себе і на рівні суспільства 

корисності бюджетної програм: Українські будинки культури і клуби є невід'ємною складовою соціално-культурного, мистецького та громадського 
життя країни. Різні форми діяльності будинків культури існують для покращення вирішення соціальних проблем територіальних громад. Це: 
використання цього закладу, як місця культурного відпочинку, утворення на базі будинку культури центру місцевої активності, збільшення кількості 
клубних формувань за віком і уподобаннями та ін. Цінність будинків культури і клубів - це не голі стіни, а живі люди. Будинок культури і клуб оживає 
та стає успішним лише тоді, коли там працюють професійні кадри, активісти, ентузіасти, аніматори. Штаб клубів мало чисельний (1-4 працівники). 
Тому ефективно працювати можна лише залучаючи до діяльності будинків культури громадські організації, об'єднання за інтересами, всю громаду. А 
це можливо лише тоді, коли діяльність клубу спрямована на вирішення проблем громади та задоволення потреб її членів 



_________
(підпис) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

довгострокових наслідків бюджетної програми: На сучасному етапі розвитку суспільства культура повинна стати одним із ключових факторів 
соціально-економічного зростання України та її регіонів, тому що головною метою розвитку людства є громадська та культурна самореалізація 
особистості. Стабільний розвиток країни і розвиток культури - взаємопов'язані процеси. Сьогодні, заявляючі про прагнення інтегруватися до світової 
спільноти, виявляючі готовність до освоєння усього справді вартого уваги, що створено іншими культурами, необхідно докласти максимум зусиль для 
збереження, відродження, розвитку і презинтації перед світом усього найкращого, що має в своїй духовній скарбниці український народ, насамперед, 
нашої традиційної культури.

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0 600,675   600,67304 0     600,67304 -0,00196 0 -0,00196

   в т. ч.                         

1.1 

Забезпечення збереження 
популярізації духовного надбання 
нації (розвиток інфраструктури 
музеїв), забезпечення виставковою 
діяльністю 0 600,675   600,67304 0     600,67304 -0,00196 0 -0,00196

N з/п 
1. 
  

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0214040                      0824              Забезпечення діяльності музеїв i виставок
         (КПКВК ДБ (МБ))                     (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної 
спадщини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 
  600,675

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
  

   600,675 
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: фактично надані послуги 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           



1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість установ 2 0 2 2 0 2 0 0 0
середнє число окладів (ставок) 
керівних працівників 1 0 1 1 0 1 0 0 0
середнє число окладів (ставок) 
спеціалістів 6 0 6 6 0 6 0 0 0
середнє число окладів (ставок) 
обслуговуючого та технічного 
персоналу 4 0 4 4 0 4 0 0 0
кількість виставок 90 0 90 90 0 90 0 0 0
площа приміщень 507 0 507 507 0 507 0 0 0
площа приміщень у тому числі 
виставкова площа 385 0 385 385 0 385 0 0 0

  
видатки загального фонду на 
забезпечення діяльності музеїв 739,004 0 739,004 600,67304 0 600,67304 -138,33096 0 -138,33096

власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження          
в т. ч.           
власні надходження          
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Забезпечення збереження популярізації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: оплата здійснювалась за фактично надані послуги



2.  продукту 
кількість проведених виставок у 
музеях 44 0 44 44 0 44 0 0 0
кількість екскурсій у музеях 297 0 297 297 0 297 0 0 0
кількість екскурсій на виставках 272 0 272 272 0 272 0 0 0
кількість експонатів - усього 9700 0 9700 9700 0 9700 0 0 0
кількість експонатів - усього у 
тому числі буде експонуватись у 
плановому періоді 4800 0 4800 4800 0 4800 0 0 0
кількість відвідувачів виставок 4249 0 4249 4249 0 4249 0 0 0
кількість відвідувачів музеїв 9770 0 9770 9770 0 9770 0 0 0
кількість відвідувачів музеїв у 
тому числі: безкоштовно 9770 0 9770 9770 0 9770 0 0 0

3.  ефективності                            
середні витрати на одного 
відвідувача, грн. 52,71 0 52,71 61,93 0 61,93 9,22 0 9,22

   …                             

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            
   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників: економія виникла за рахунок фактично наданих послуг. 
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік 

Відхилення виконання
(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також 
щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 



Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:  програма є актуальною для реалізації 
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми 
корисності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань з вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян  до 
надбань національної та світової історико-культурної спадщини
довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечено виконання завдань з вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури, залучення 
громадян  до надбань національної та світової історико-культурної спадщини

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  4,08700 1337,342   1333,25068 0   1333,25068 -0,00432 -4,08700 -4,09132

   в т. ч.                         

1.1 

Забезпечення духовних потреб 
громадян, сприяння професійному 
та освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання 
примірників 4,08700 1337,342   1333,25068 0   1333,25068 -0,00432 -4,08700 -4,09132

N з/п 
1. 
  

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0214030                      0824                         Забезпечення діяльності бібліотек
         (КПКВК ДБ (МБ))                     (КФКВК)                                         (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 
надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 
1333,255

Відхилення касових видатків виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, простоїв у зв*язку з карантином.
  

1333,255
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           



1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
середнє число окладів (ставок) - 
усього 27 0 27 27 0 27 0 0 0
кількість установ (бібліотек), 13 0 13 13 0 13 0 0 0

2.  продукту 
число читачів 4,404 0 4,404 4,404 0 4,404 0 0 0

бібліотечний фонд тис.прим. 90,078 0 90,078 90,078 0 90,078 0 0 0

бібліотечний фонд, грн. 396031,00 0 396031,00 396031,00 0 396031,00 0 0 0

кількість книговидач 84875 0 84875 84875 0 84875 0 0 0

власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  -4,087    -4,087
в т. ч.           
власні надходження  4,087    4,087
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Забезпечення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання примірників

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні



3.  ефективності                            
кількість книговидач на одного 
працівника, (ставку) 3690 0 3690 3690 0 3690 0 0 0

середні затрати на обслуговування 
одного читача, грн.

303,01 0,39 303,40 303,00 0 303,00 -0,01 -0,39 -0,4

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Результативні показники виконано у повному обсязі.  

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв
Всього за інвестиційними 
проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні
5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми :  програма є актуальною для реалізації 
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми 
корисності бюджетної програми: прогнозуючи майбутнє бібліотеки, передбачається її розвиток як соціокультурного, дозвілевого центру, що організує 
неформальне спілкування користувачів, зустрічі з цікавими людьми, інформує користувачів про літературно-художні новинки, публіцистику у процесі 
бібліотечного обслуговування, формує у користувачів уявлення про бібліотеку як соціокультурний центр 
довгострокових наслідків бюджетної програми: кошти, потрачені на придбання книг  і надалі будуть забезпечувати потребу сучасного читача, бо 
найбільш вдалими за формою проведення заходами на сучасному етапі є ті,що проходять з використанням технічних засобів: відео-, аудіо- та 
комп'ютерної техніки

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0 598,663 598,663 0 598,663 0 0 0

   в т. ч.                         

1,1

Додаткова соціальна допомога 
сім'ям, в яких протягом поточного 
року народилася дитина 0 205,0 205,0 0 205,0 0 0 0

1,2 Завезення дров населенню 0 2,349 2,349 0 2,349 0 0 0

1,3
Захоронення невідомих, 
безрідних людей 0 8,814 8,814 0 8,814 0 0 0

1,4

Надання допомоги на 
поховання не працюючим 
громадянам 0 12,0 12,0 0 12,0 0 0 0

1.5.
Надання матеріальної 
допомоги населенню 0 199,5 199,5 0 199,5 0 0 0

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.             0213242                      1090                        Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
         (КПКВК ДБ (МБ))                   (КФКВК)                                                    (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми: забезпечення соціальними послугами населення міста Волноваха

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

598,663
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

  

205,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

2,349

12,0

199,5

8,814

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 



1,6

Виплата матеріальної 
допомоги постраждалим 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 0 171,0 171,0 0 171,0 0 0 0

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальн
ий фонд  разом 

1.  затрат                            
обсяг видатків для надання 
додаткової соціальної допомоги 
сім`ям, в яких протягом поточного 
року народилася дитина

205,0 0 205,0 205,0 0 205,0 0 0 0

2.  продукту 
кількість отримувачів додаткової 
соціальної допомоги 41 0 41 41 0 41 0 0 0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х     х 
в т. ч.           
власних надходжень   х     х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження    
в т. ч.     
власні надходження    
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Додаткова соціальна допомога сім'ям, в яких протягом поточного року народилася дитина

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
171,0



3.  ефективності                            
середній розмір додаткової 
соціальної допомоги сім`ям, в 
яких протягом поточного року 
народилася дитина, грн.

5000,00 0 5000,00 5000,00 0 5000,00 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків по завезенню дров 
населенню 2,349 0 2,349 2,349 0 2,349 0 0 0

2.  продукту 
кількість осіб, яким завезено 
дрова 3 0 3 3 0 3 0 0 0

3.  ефективності                            
середня вартість одного завезення 
дров, грн. 800,00 0 800,00 800,00 0 800,00 0 0 0

1.  затрат                            
обсяг видатків на проведення 
захоронення невідомих, безрідних 
людей

8,814 0 8,814 8,814 0 8,814 0 0 0

2.  продукту 
кількість громадян, яких 
планується захоронити 3 0 3 3 0 3 0 0 0

3.  ефективності                            
середня вартість одного 
поховання, грн. 2938,00 0 2938,00 2938,00 0 2938,00 0 0 0

   …                             
4.  якості                            

1.  затрат                            
обсяг видатків допомоги на 
поховання не працюючих 
громадян

12,0 0 12,0 12,0 0 12,0 0 0 0

Надання допомоги на поховання не працюючим громадянам

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Результативні показники виконано у повному обсязі.  

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Результативні показники виконано у повному обсязі.   

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Завезення дров населенню

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Результативні показники виконано у повному обсязі.  

Захоронення невідомих, безрідних людей



2.  продукту 
кількість отримувачів допомоги 
на поховання не працюючих 
громадян

6 0 6 6 0 6 0 0 0

3.  ефективності                            
середній розмір допомоги на 
поховання на одну особу, грн. 2000,00 0 2000,00 2000,00 0 2000,00 0 0 0

   …                             

1.  затрат                            
обсяг видатків на надання 
матеріальної допомоги 199,5 0 199,5 199,5 0 199,5 0 0 0

2.  продукту 
кількість отримувачів 
матеріальної допомоги 40 0 40 40 0 40 0 0 0

3.  ефективності                            
середній розмір допомоги на одну 
особу, грн. 4980,00 0 4980,00 4980,00 0 4980,00 0 0 0

4.  якості                            

1.  затрат                            
обсяг видатків на виплату 
матеріальної допомоги 
постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

171,0 0 171,0 171,0 0 171,0 0 0 0

2.  продукту 
кількість отримувачів 
матеріальної допомоги 
постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

114 0 114 114 0 114 0 0 0

3.  ефективності                            
середній розмір матеріальної 
допомоги  постраждалим 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, грн.

1500,00 0 1500,00 1500,00 0 1500,00 0 0 0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Результативні показники виконано у повному обсязі.  
Надання матеріальної допомоги населенню

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Результативні показники виконано у повному обсязі.  

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Результативні показники виконано у повному обсязі.  

Виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні



загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахування
м змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

(у відсотках) 

х

Відхилення виконання

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника



Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв
Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

2. х х

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми :  програма є актуальною для реалізації 

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми 

корисності бюджетної програми: бюджетна програма корисна, оскільки забезпечує соціальним захистом особливо потребуючих громадян та членів їх 
сімей, забеспечено своєчасне виконання програми при використанні бюджетних коштів

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0          589,763   589,76136 0 589,76136 -0,00164 0 -0,00164

   в т. ч.                         

1.1 

надання соціальних послуг для 
забезпечення реалізації права кожної 
людини на рівень життя, достатній 
для її фізичного, інтелектуального, 
морального, культурного, духовного 
та соціального розвитку 0          589,763   589,76136 0 589,76136 -0,00164 0 -0,00164

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб3.          0213121                          1040

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 

власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 
                     589,763   

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
  

                     589,763   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

         (КПКВК ДБ (МБ))                      (КФКВК)                                                                    (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Надання послуг з соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi



2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість штатних працівників 
центрів 11 0 11 11 0 11 0 0 0

обсяг видатків на проведення 
заходів        194,813   0          194,813            194,813   0       194,813   0 0 0

2. продукту 
кількість заходів центрів 48 0 48 48 0 48 0 0 0
кількість звернень до центру 1038 0 1038 1038 0 1038 0 0 0
кількість наданих послуг 2428 0 2428 2428 0 2428 0 0 0

3.  ефективності                            
середні витрати на один захід, 
проведений центрами соціальних 
служб для сім`ї, дітей та молоді            4,058   0              4,058                4,058   0           4,058   0 0 0

середня вартість 1 людино-дня 3,91 0 3,91 3,91 0 3,91 0 0 0

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

Надання соціальних послуг для забезпечення реалізації права кожної людини на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, 
морального, культурного, духовного та соціального розвитку

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
У 2021 році бюджетна програма виконана у повному обсязі, фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове 

спрямування та використання бюджетних коштів.

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано  Відхилення 

власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           

повернення кредитів           
інші надходження          

власні надходження 
надходження позик          

Надходження 
в т. ч.        



загальний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 
урахува
нням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7

Надходження 
всього:

Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 
попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 



##### Всього за інвестиційними проектами



Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

#####
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________

довгострокових наслідків бюджетної програми:  створено умови для функціонування центру соціальних служб

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:  реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків.
ефективності бюджетної програми: надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги.
корисності бюджетної програми: здійснення заходів з надання соціальних послуг для забезпечення реалізації права кожної людини на рівень життя, достатній для її 
фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного та соціального розвитку

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0        425,204              425,2028   0      425,2028   -0,0012 0 -0,0012

   в т. ч.                         

1.1 

Забезпечення діяльності центру 
комплексної реабілітації для дітей 
з інвалідністю 0        425,204              425,2028   0      425,2028   -0,0012 0 -0,0012

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 

власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

                       425,204   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                       425,204   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

4. Мета бюджетної програми:
Надання соціальних послуг. Спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини інваліда, навчання її основним, 
соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення інтеграції в суспільство.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0213105                          1010 'Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
         (КПКВК ДБ (МБ))                     (КФКВК)                                                                (найменування бюджетної програми) 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 



2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом 

загальний 
фонд  спеціальний фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
обсяг видатків на утримання  
центру реабілітаціїї        425,204   0         425,204        425,2028   0      425,2028   -0,0012 0 -   0,0012   

2. продукту 
кількість інвалідів та дітей-
інвалідів, які отримали 
реабілітаційні послуги

30 0 30 30 0 30 0 0 0

3.  ефективності                            
середні витрати на реабілітацію 
одного інваліда та дитини-інваліда 
на рік

     14,17347   0       14,17347        14,17343   0      14,17343   -0,00004 0 -0,00004

4.  якості                            

  

відсоток охоплення інвалідів та 
дітей-інвалідів реабілітаційними 
послугами 100 0 100 100 0 100 0 0 0

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

Забезпечення діяльності центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактично надані послуги  

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

У 2021 році бюджетна програма виконана у повному обсязі, фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове 
спрямування та використання бюджетних коштів.

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано  Відхилення 

власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           

повернення кредитів           
інші надходження          

власні надходження 
надходження позик          

Надходження 
в т. ч.        



загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом  загальний 

фонд  спеціальний фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 
урахуван
ням змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання
(у відсотках) 



Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків



02.янв
Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації 

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів
корисності бюджетної програми: забезпечує діяльність центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, охоплює інвалідів та дітей-інвалідів 
реабілітаційними послугами

довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для функціонування центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні
5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)                 31,6           2 667,999         2 636,39612   0     2 636,39612   -0,00288 -31,6 -31,60288

   в т. ч.                         
1.1  Забезпечення соцільними послугами 

за місцем проживання громадян, не 
здатних до самообслуговування у 
зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю, а також громадян, які 
перебувають у складних життєвих 
обставин

               31,6           2 667,999         2 636,39612   0     2 636,39612   -0,00288 -31,6 -31,60288

N з/п 
1. 
  

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

                 2 636,399   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                 2 636,399   

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

4. Мета бюджетної програми:

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0213104                          1020

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

         (КПКВК ДБ (МБ))                    (КФКВК)                                                                (найменування бюджетної програми) 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 



1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість установ 1 0 1 1 0 1 0 0 0
кількість відділень 2 0 2 2 0 2 0 0 0
кількість штатних одиниць персоналу 88 0 88 88 0 88 0 0 0

у тому числі професіоналів, фахівців 
та робітників, які надають соціальні 
послуги

81 0 81 81 0 81 0 0 0

2. продукту 
чисельність осіб, які потребують 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

1050 0 1050 1050 0 1050 0 0 0

чоловіки 816 0 816 816 0 816 0 0 0
жінки 234 0 234 234 0 234 0 0 0
чисельність осіб, забезпечених 
соціальним обслуговуванням 
(наданням соціальних послуг)

1050 0 1050 1050 0 1050 0 0 0

чоловіки 816 0 816 816 0 816 0 0 0
жінки 234 0 234 234 0 234 0 0 0

Забезпечення соцільними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а 
також громадян, які перебувають у складних життєвих обставин

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           

повернення кредитів           
інші надходження 

власні надходження  31,6 0 -31,6
надходження позик          

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  31,6 0 -31,6
в т. ч.        

власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 



3.  ефективності                            
чисельність обслуговуваних на 1 
штатну одиницю професіонала, 
фахівця та робітника, які надають 
соціальні послуги

12 0 12 12 0 12 0 0 0

середні витрати на соціальне 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) 1 особи територіальним 
центром, за винятком стаціонарних 
відділень

2,51086 0 2,51086 2,51086 0 2,51086 0 0 0

4.  якості                            

  

відсоток осіб, охоплених соціальним 
обслуговуванням, до загальної 
чисельності осіб, які потребують 
соціальних послуг

100 0 100 100 0 100 0 0 0

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: 

Результативні показники виконано у повному обсязі.  



Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7



Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для функціонування теріторіального центру

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для реалізації 
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів
корисності бюджетної програми: забезпечує соцільними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

1. х х



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальни
й фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0            10,93                10,93   0          10,93   0 0 0

   в т. ч.                         

1.1 
Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю 0            10,93                10,93   0          10,93   0 0 0

загальний фонд 

                             10,93   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                             10,93   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

         (КПКВК ДБ (МБ))                    (КФКВК)                                                                          (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0213090                          1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi



N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1. продукту 
кількість поховань померлих учасників 
бойових дій та інвалідів війни 2 0 2 2 0 2 0 0 0

2.  ефективності                            
середній розмір витрат на поховання          5,465   0            5,465              5,465   0         5,465   0 0 0

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
У 2021 році бюджетна програма виконана у повному обсязі, фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове 

спрямування та використання бюджетних коштів.

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           

повернення кредитів           
інші надходження          

власні надходження 
надходження позик          

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження 
в т. ч.        

власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 



загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахування
м змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансуванн

я на 
майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік 

Відхилення виконання
(у відсотках) 



всього:
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2. х х х



02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

довгострокових наслідків бюджетної програми:  програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації 

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програми: своєчасно забезпечує поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0            468,551            468,551   0            468,551   0 0 0

   в т. ч.                         

1.1 

Проведення розрахунків з 
підприємствами автомобільного 
транспорту за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 0            468,551            468,551   0            468,551   0 0 0

N з/п 
1.  Залишок на початок року  х  х 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

                        468,551   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                        468,551   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

         (КПКВК ДБ (МБ))                    (КФКВК)                                                     (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0213033                          1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi



  
1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість осіб, які мають право на 
пільговий проїзд автомобільним 
транспортом

8700 0 8700 8700 0 8700 0 0 0

2. продукту 
кількість підприємств - отримувачів 
компенсації за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян

1 0 1 1 0 1 0 0 0

3.  ефективності                            
середньомісячний розмір 
компенсації за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом

       4,49   0                  4,49                    4,49   0         4,49   0 0 0

4.  якості                            

  
питома вага відшкодованих 
компенсацій до нарахованих 100 0 100 100 0 100 0 0 0

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
У 2021 році бюджетна програма виконана у повному обсязі, фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове 

спрямування та використання бюджетних коштів.

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           

повернення кредитів           
інші надходження          

власні надходження 
надходження позик          

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження 
в т. ч.        

власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

в т. ч.        



1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансуван

ня на 
майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання

(у відсотках) 



02.янв Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

довгострокових наслідків бюджетної програми:  програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації 
ефективності бюджетної програми: забезпечено перевезення пільгової категорії населення автомобільним транспортом

корисності бюджетної програми: забезпечує своєчасне проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальни
й фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальн
ий фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0             65,64                65,64   0          65,64   0 0 0

   в т. ч.                         

1.1 

Компенсація заробітної плати та 
обстежень особам, які залучаються 
до роботи в вйськово-лікарській 
комісії 0             65,64                65,64   0          65,64   0 0 0

N 
з/п 
1. 
  

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0212152                          0763             'Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я
         (КПКВК ДБ (МБ))                     (КФКВК)                                                                     (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Компенсація заробітної плати та обстежень особам які залучаються до роботи в військово-лікарській комісії
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

                             65,64   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                             65,64   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        



1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            

Видатки на компенсацію 
заробітної плати та обстежень 
особам, що залучаються до роботи 
в військово-лікарській комісії

65,64 0 65,64 65,64 0 65,64 0 0 0

2. продукту 
кількість лікарів, які залучаються 
до роботи у комісії 7 0 7 7 0 7 0 0 0

кількість призовників, які будуть 
охоплені медоглядом 300 0 300 300 0 300 0 0 0

3.  ефективності                            
середні витрати із заробітної плати 
на одного працівника 9,37714 0 9,37714 9,37714 0 9,37714 0 0 0
середні витрати на одного 
призовника 0,2188 0 0,2188 0,2188 0 0,2188 0 0 0

власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження 
в т. ч.        
власні надходження 
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано  Відхилення 

Компенсація заробітної плати та обстежень особам, які залучаються до роботи в вйськово-лікарській комісії

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
У 2021 році бюджетна програма виконана у повному обсязі, фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи 

цільове спрямування та використання бюджетних коштів.
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахування
м змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7

Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік 

Відхилення виконання
(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х



Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

##### Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

#####
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для реалізації 

ефективності бюджетної програми: забезпечена компенсація заробітної плати та обстежень особам які залучаються до роботи в військово-лікарській комісії
корисності бюджетної програми: забезпечує медичне обстеження призовників

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для забезпечення проведення робіт та заходів з мобілізаційної підготовки

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальни

й фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд 

разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0           702,944           702,94375   0     702,94375   -0,00025 0 -0,00025

   в т. ч.                         

1.1 

Забезпечення хворих на цукровий та 
нецукровий діабет препаратами 
інсуліну 0           702,944           702,94375   0     702,94375   -0,00025 0 -0,00025

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0212144                          0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
         (КПКВК ДБ (МБ))                       (КФКВК)                                                          (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми: надання послуг з пільгового лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

                       702,944   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                       702,944   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: оплата виконувалась за фактично надані 

послуги 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        
власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 



2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
видатки на забезпечення 
медикаментами хворих на цукровий 
діабет

702,944 0 702,944 702,94375 0 702,94375 -0,00025 0 -0,00025

2. продукту 
кількість хворих на цукровий діабет, 
що забезпечуються препаратами 
інсуліну

259 0 259 259 0 259 0 0 0

3.  ефективності                            
забезпеченість хворих на цукровий 
діабет препаратами інсуліну          23,8   0                 23,8                   23,8   0           23,8   0 0 0

4.  якості                            

  
рівень охоплення хворих на цукровий 
діабет препаратами інсуліну 100 0 100 100 0 100 0 0 0

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження 
в т. ч.        
власні надходження 
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми  Виконано  Відхилення 

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: оплата виконувалась за фактично надані послуги   

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні



загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            
   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахування
м змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансуванн

я на 
майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

У 2021 році бюджетна програма виконана у повному обсязі, фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове 
спрямування та використання бюджетних коштів.

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік 

Відхилення виконання
(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х



Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для реалізації 
ефективності бюджетної програми:  хворі на цукровий діабет забезпечені препаратами інсуліну

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

корисності бюджетної програми: надає послуги з пільгового лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма і надалі повинна виконувати  свої цілі і  завдання.

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0 3 314,43767 3 314,43767 0        3 314,43767   0 0 0

   в т. ч.                         

1.1 
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 0 1 927,42236 1 927,42236 0        1 927,42236   0 0 0

1.2  Оплата праці з нарахуваннями 0 941,75346 941,75346 0 941,75346 0 0 0

1.3 
Придбання медикаментів та 
перев*язувальних матеріалів 0           74,035              74,035   0 74,035 0 0 0

1.4 
Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю 0          49,8834            49,8834   0 49,8834 0 0 0

1.5  Оплата послуг (крім комунальних) 0             68,55                68,55   0 68,55 0 0 0

1.6  Продукти харчування 0 191,26722 191,26722 0 191,26722 0 0 0

1.7  Інші виплати населенню 0 61,52623 61,52623 0 61,52623 0 0 0

N з/п 
1. 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0212111                            0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

         (КПКВК ДБ (МБ))                       (КФКВК)                                                               (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

3 314,43767
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

1 927,42236

Відхилення касових видатків від планового показника відсутні 
941,75346

Відхилення касових видатків від планового показника відсутні 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

Відхилення касових видатків від планового показника відсутні 

191,26722
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні 

Залишок на початок року  х  х 

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

                                         74,035   

                                       49,8834   

Відхилення касових видатків від планового показника відсутні 

Відхилення касових видатків від планового показника відсутні 
                                           68,55   

Відхилення касових видатків від планового показника відсутні 

61,52623



  
1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальни
й фонд  разом 

1.  затрат                            
Обсяг витрат на утримання закладів 
ЦПМСД             3 314,43767   0            3 314,438   3314,43767 0 3314,43767 0 0 0

Кількість штатних одиниц 
медичного персоналу, чол. 223 0 223 223 0 223 0 0 0

2. продукту 
Кількість прикріпленого населення, 
чол. 61349 0 61349 61349 0 61349 0 0 0

Кількість закладів ЦПМСД, які 
фінансуються, шт 1 0 1 1 0 1 0 0 0

3.  ефективності                            
Кількість населення на 1 медичного 
працівника 275 0 275 275 0 275 0 0 0

Середні витрати на утримання 1 
закладу                 3 314,438   0            3 314,438   3314,43767 0 3314,43767 0 0 0

3.  якості                            

загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний фонд  спеціальни
й фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

в т. ч.        
власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження 
в т. ч.        
власні надходження 
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 



   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

Код Показники

Загальний обсяг 
фінансування проекту 

(програми), всього

План на 
звітний 
період з 

урахування
м змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

х



_________
(підпис) 

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

Начальник відділу обліку та звітності – головний бухгалтер                                            

ефективності бюджетної програми:  програма у повному обсязі забезпечила потреби населення у первинній медичній допомозі

корисності бюджетної програми: зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі за місцем проживання, придбання 
медикаментів та перев*язувальних матеріалів, обладнання та інвентарю

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма і надалі повинна виконувати  свої цілі і  завдання.

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої  її  реалізації 

____________ 

Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні



спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальни
й фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  0            2 311,539            2 311,53874   0         2 311,53874   -    0,00026   0 -    0,00026   

   в т. ч.                         
1.1  Утримання установи 0            2 311,539            2 311,53874   0         2 311,53874   -    0,00026   0 -    0,00026   

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0212010                          0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
         (КПКВК ДБ (МБ))                     (КФКВК)                                              (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою в загальнодержавних закладах охорони здоров’я та 
підвищення рівня надання медичної допомоги і збереження здоров’я населенню.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

                     2 311,539   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  
                     2 311,539   

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        
власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження 
в т. ч.        
власні надходження 
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження          

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість штатних одиниць 230,25 0 230,25 230,25 0 230,25 0 0 0
кількість установ 1 0 1 1 0 1 0 0 0
у т. ч. лікарів 36,5 0 36,5 36,5 0 36,5 0 0 0
кількість ліжок 100 100 100 0 100 0 0 0

2. продукту 
кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах 14166 0 14166 14166 0 14166 0 0 0
кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі 823 0 823 823 0 823 0 0 0
кількість лікарських відвідувань (у 
поліклінічних відділеннях 
лікарень),

39661 0 39661 39661 0 39661
0 0 0

кількість амбулаторно 
пролікованих хворих 3185 0 3185 3185 0 3185 0 0 0

3.  ефективності                            
завантаженість ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах 220,2 0 220,2 220,2 0 220,2 0 0 0
середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого 10,6 0 10,6 10,6 0 10,6 0 0 0
середня кількість відвідувань на 1 
штатну од. 2096,99 0 2096,99 2096,99 0 2096,99 0 0 0

хірургічна активність 39,3 0 39,3 39,3 0 39,3 0 0 0

4.  якості                            
зниження рівня захворюваності 
порівняно з попереднім роком 2 0 2 2 0 2 0 0 0
зниження показника летальності 0,9 0 0,9 0,9 0 0,9 0 0 0
раннє/до 12 тижнів/ охоплення 
наглядом вагітних 88,6 0 88,6 88,6 0 88,6 0 0 0

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Утримання установи

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні



охоплення жіночого населення 
цитологічним обстеженням 100 0 100 100 0 100 0 0 0
виявляємость захворювань при 
профоглядах 19,8 0 19,8 19,8 0 19,8 0 0 0

охоплення профоглядами 
робітників промислових 
підприємств

0 0 0 0 0 0 0 0 0

зниження рівня захворюваності з 
тимчасовою втратою 
працездатності

5 0 5 5 0 5 0 0 0

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за звітний 
період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансуван

ня на 
майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Результативні показники виконано у повному обсязі.

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х



Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв
Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для реалізації 
ефективності бюджетної програми: забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою в 
загальнодержавних закладах охорони здоров’я та підвищення рівня надання медичної допомоги і збереження здоров’я населенню.
корисності бюджетної програми: зниження рівня захворюваності, зниження показника летальності, раннє охоплення наглядом вагітних жінок, охоплення жіночого 
населення цитологічним обстеженням, виявляємість захворювань при профоглядах.

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для функціонування багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)                 326,203               2 798,055           2 471,84864   0       2 471,84864   -0,00336 -326,203 -326,20636

   в т. ч.                         

1.1 
Забезпечення діяльності шкіл 
мистецтв                326,203           2 798,05500           2 471,84864   0       2 471,84864   0 -326,203 -326,20636

N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0211080                        0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
         (КПКВК ДБ (МБ))                   (КФКВК)                                                                                    (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми: духовне та естетичне виховання дітей та молоді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

                                 2 471,852   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                                 2 471,852   
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економія бюджетних коштів 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        
власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  326,203 0 -326,203
в т. ч.        
власні надходження  326,203 0 -326,203
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження 

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 



3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість установ 1 0 1 1 0 1 0 0 0
видатки на отримання освіти у школах 
естетичного виховання, усього        2 471,852          326,203               2 798,055           2 471,84864              137,14383   2608,99247 -0,00336 -189,05917 -189,06253

середнє число окладів (ставок) усього 44,49 2,41 46,9 44,49 2,41 46,9 0 0 0

середнє число окладів (ставок) 
педагогічного персоналу 28,49 2,41 30,9 28,49 2,41 30,9 0 0 0

Середнє число окладів (ставок) 
робітників 10 0 10 10 0 10 0 0 0

Середнє число окладів (ставок) 
спеціалістів 3 0 3 3 0 3 0 0 0

Середнє число окладів (ставок)керівних 
працівників 3 0 3 3 0 3 0 0 0

Кількість класів 8 0 8 8 0 8 0 0 0
у тому числі: плата за навчання у 
школах естетичного виховання 0        326,203                  326,203   0 137,14383 137,14383 0 -189,05917 -189,05917

2. продукту 
Середня  кількість учнів, які отримують 
освіту у школах естетичного виховання 100 142 242 100 142 242 0 0 0

Середня кількість учнів звільненних від 
плати за навчання 17 40 57 17 40 57 0 0 0

3.  ефективності                            
Кількість учні в на одну педагогічну 
ставку 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Витрати на навчання одного учня, який 
отримує освіту в школах естетичного 
виховання

24,71852 0 24,71852 24,71852 0 24,71852 0 0 0

у тому числі за рахунок плати за 
навчання у школах естетичного 
виховання

0 2,2972 2,2972 0 0,96581 0,96581 0 -1,33139 -1,33139

Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Забезпечення діяльності шкіл мистецтв

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Бюджетні кошти були використані за цільовим призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників та виконання мети бюджетної програми.    

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 



загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 
Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника



Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для реалізації 
ефективності бюджетної програми: забезпечене духовне та естетичне виховання дітей та молоді
корисності бюджетної програми: забезпечення надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу, естетичного виховання 
дітей та молоді

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

довгострокових наслідків бюджетної програми: створено умови для функціонування діяльності школи  мистецтв 

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)



спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом  загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)               7 701,22            24 428,893          16 719,3366        5 532,03316        22 251,36976   -8,33640 -2 169,18684 -2 177,52324

   в т. ч.                         

1.1 
Організація харчування в 
дошкільних закладах 3 009,278 3 632,02 615,49445 840,09407 1 455,58852 -7,24755 -2 169,18393 -2 176,43148

1.2 
Придбання предметів та обладнання 
довгострокового користування

4 116,948 4 116,948 0 4 116,9477 4 116,9477 0 -0,0003 -0,0003

1.3 
Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю

572,901 572,901 0 572,89889 572,89889 0 -0,00211 -0,00211

1.4 

Забезпечити створення належних 
умов для надання на належному рівні 
дошкільної освіти та виховання дітей

2,093 16 107,024 16 103,84215 2,0925 16 105,93465 -1,08885 -0,0005 -1,08935

N 
з/п 
1. 
  

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0211010                          0910      'Надання дошкільної освіти
         (КПКВК ДБ (МБ))                     (КФКВК)                                        (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми: надання послуг з дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

               16 727,673   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
  

622,742

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:  оплата здійснювалась за фактично надані послуги

0

Оплата здійснювалась за фактично надані послуги

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

0

Оплата здійснювалась за фактично надані послуги

Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        

16 104,931

Оплата здійснювалась за фактично надані послуги



1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

1.  затрат                            
середньорічне число посадових 
окладів (ставок) педагогічного 
персоналу

126,44 0 126,44 126,44 0 126,44 0 0 0

середньорічне число штатних 
одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного 
персоналу

25,50 0 25,5 25,50 0 25,5 0 0 0

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів 24 0 24 24 0 24 0 0 0

середньорічне число штатних 
одиниць робітників

158,05 0 158,05 158,05 0 158,05 0 0 0

кількість дошкільних навчальних 
закладів

11 0 11 11 0 11 0 0 0

кількість груп 55 0 55 55 0 55 0 0 0
всього - середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. продукту 
кількість дітей, що відвідують 
дошкільні заклади 1089 0 1089 1089 0 1089 0 0 0

3.  ефективності                            
діто-дні відвідування 67750 0 67750 67518 0 67518 -232 0 -232
витрати на перебування 1 дитини в 
дошкільному закладі 15,361 0 15,361 15,35293 0 15,35293 -0,00807 0 -0,00807

власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  7701,22 5532,03316 -2169,18684
в т. ч.        
власні надходження  7677,021 5507,83416 -2169,18684
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  24,199 24,199 0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N 
з/п  Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано  Відхилення 

Забезпечення діяльності дошкільної освіти та виховання дітей

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні



4.  якості                            
кількість днів відвідування 62 0 62 62 0 62 0 0 0

загальний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд 

разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

   в т. ч.                            
  

Напрям використання бюджетних 
коштів                            

1.  затрат                            
   …                            
2.  продукту                            
   …                            
3.  ефективності                            
   …                            
4.  якості                            
   …                            

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                            

   …                             

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 
урахуван
ням змін

Виконано за звітний 
період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х

Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні
Результативні показники виконано у повному обсязі.

х

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N 
з/п  Показники 

Попередній рік 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також 
щодо змін у структурі напрямів використання коштів 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х



Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

#### Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

####
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________
(підпис) 

х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації 

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

ефективності бюджетної програми: забезпечена організація харчування в дошкільних закладах, придбані предмети та обладнання довгострокового користування, 
інвентар, створено умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

корисності бюджетної програми: забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  дошкільних навчальних закладів

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

довгострокових наслідків бюджетної програми:  програма має довгостроковий термін дії



спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 
фонд  разом  загальний 

фонд 
спеціальни
й фонд  разом 

1.  Видатки (надані кредити)  121,44          13 416,032        13 123,62378   103,917      13 227,54078   -170,96822 -17,523 -188,49122

   в т. ч.                         

1.1 
Забезпечення оплати інших 
поточних видатків                       0,02                     6,272   5,41751 0 5,41751 -0,83449 -0,02 -0,85449

1.2 
Забезпечення оплати комунальних 
послуг та енергоносіїв 0 281,382 280,03745 0 280,03745 -1,34455 0 -1,34455

1.3 
Забезпечення оплати праці і 
нарахування на заробітну плату 0 12 589,69 12 420,90257 0 12 420,90257 -168,78743 0 -168,78743

1.4  Оплата послуг (крім комунальних) 7,0 96,805 89,80325 0 89,80325 -0,00175 -7,0 -7,00175

1.5 

Придбання предметів та 
обладнання довгострокового 
користування 103,917 103,917 0 103,917 103,917 0 0 0

1.6 
Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю 10,503 337,966 327,463 0 327,463 0 -10,503 -10,503

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.                 0200000          Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

2.               0210000            Вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0210150                          0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

         (КПКВК ДБ (МБ))                      (КФКВК)                                                                                              (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 

N з/п  Показники 
План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 

загальний фонд 

                  13 294,592   
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 

  

                           6,252   
Економія бюджетних коштів 

281,382
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: теплі погодні умови 

12 589,69
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: наявність вакансій та лікарняних 

89,805
Економія бюджетних коштів 

0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

327,463
Економія бюджетних коштів 



N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний 

фонд  разом 

1.  затрат                            
кількість штатних одиниць 86,25 0 86,25 86,25 0 86,25 0 0 0

2. продукту 
кількість отриманих листів, звернень, 
заяв, скарг

2500 0 2500 2500 0 2500 0 0 0

кількість прийнятих нормативно-
правових актів

580 0 580 580 0 580 0 0 0

3.  ефективності                            
кількість виконаних листів, звернень, 
заяв, скарг на одного працівника

29 0 29 29 0 29 0 0 0

кількість прийнятих нормативно-
правових актів на одного працівника

7 0 7 7 0 7 0 0 0

витрати на утримання однієї штатної 
одиниці 0,15414 0 0,15414 0,15414 0 0,15414 0 0 0

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд 

спеціальний 
фонд  разом 

   Видатки (надані кредити)                            

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(тис. грн.) 

Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
Залишок на початок року  х  х 
в т. ч.        
власних надходжень   х  х 
інших надходжень  х     х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження  121,44 103,917 -17,523
в т. ч.        
власні надходження 
надходження позик          
повернення кредитів           
інші надходження  121,44 103,917 -17,523

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року  х       
в т. ч.           
власних надходжень   х       
інших надходжень  х       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
(тис. грн.) 

N з/п  Показники 
Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення 

Забезпечення діяльності  вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї мiста Волноваха Волноваського району Донецької областi

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
Результативні показники виконано у повному обсязі.

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 

N з/п  Показники 

Попередній рік  Звітний рік 
Відхилення виконання

(у відсотках) 



   в т. ч.                            

   Напрям використання бюджетних коштів                            

1.  затрат                            
   …                            

2.  продукту                            
   …                            

3.  ефективності                            
   …                            

4.  якості                            
   …                            

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Виконано за звітний 
період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 
періоди

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

02.янв Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

02.фев
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

_________

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для реалізації 
ефективності бюджетної програми: забезпечена оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата  інших поточних видатків, оплата праці і нарахування на заробітну плату, оплата 
послуг (крім комунальних). Придбані предмети та обладнання довгострокового користування,  матеріали та інвентар.
корисності бюджетної програми: програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

довгострокових наслідків бюджетної програми: програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку та звітності – головний 
бухгалтер                                            Тетяна ІВАЩЕНКО



(підпис) 
(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)


