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1. 0100000

2. 010000/'0110000

3. 0114082 0829

спеціальний 

фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,000 472,500 364,982 0,000 364,982 -107,518 0,000 -107,518

  в т. ч.                 

1.1 Інші заходи в галузі культтури і мистецтва 0,000 472,500 364,982 0,000 364,982 -107,518 0,000 -107,518

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

інших надходжень х   х 

Виконано Відхилення 

власних надходжень  х х 

в т. ч.        

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

  

472,500

Залишок на початок року х х 

Показники План з урахуванням змін 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:  економія коштів, залишок невикористаного плану

N з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів, залишок невикористаного плану

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік 

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

4. Мета бюджетної програми:

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

                 (КПКВК ДБ  (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 
Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

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

Підтримка та розвиток культурно-масових заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

Відхилення 

загальний фонд 

472,500
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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 заходів 389,000 0,000 389,000 286,482 0,000 286,482 -102,518 0,000 -102,518

витрати на виплату матеріальної допомоги 

почесним громадян 10,000 0,000 10,000 8,000 0,000 8,000 -2,000 0,000 -2,000

витрати на виплату матеріальної допомоги 

голов вуличного комітета 25,000 0,000 25,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000

витрати на розвиток громадських ініціатів 48,500 0,000 48,500 45,5000 0,000 45,500 -3,0000 0,0000 -3,0000

  …                    

2. продукту 

кількість проведених заходів 21 0 21 32 0 32 11 0 11

кількість почесних громадян 4 0 4 4 0 4 0 0 0

кількість голов вуличного комітета 50 0 50 50 0 50 0 0 0

  …                    

Напрям використання бюджетних коштів
1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:   економія коштів відбулася в зв'язку із зменшенням витрат на проведення заходів

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:  при наявній економії коштів відбулося збільшення кількості проведених заходів

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 

інших надходжень х     

власних надходжень  х   

в т. ч.        

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

Залишок на кінець року х   

інші надходження 

повернення кредитів  

надходження позик 

власні надходження 

в т. ч.      

Надходження 
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3. ефективності                   

середній розмір  видатків на проведення 

заходів 18,524 0 18,524 8,953 0 8,953 -9,571 0 -9,571

середній розмір витрат на виплату 

матеріальної допомоги почесним громадян 2,5 0 2,5 2,000 0 2,000 -0,500 0 -0,500

середній розмір витрат на виплату 

матеріальної допомоги голов вуличного 

комітета 0,5 0 0,5 0,500 0 0,500 0,000 0 0,000

  …                  

4. якості                   

  …                    

  …                    

загальний 

фонд 

спеціальний 

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                   

  …                   

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 

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: По

фінансовим показникам  бюджетна програма виконана на 77%  економія коштів відбулася в зв'язку із зменшенням кількості витрат на проведення заходів

Напрям використання бюджетних коштів  

____________

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:  економія коштів, залишок невикористаного плануstarobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua
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Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 
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  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, в т.ч. 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

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

...

Інвестиційний проект (програма) 2

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

х х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: 

2. х

х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

1. х

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
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Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

...

2

Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ (капітальний ремонт) х х х

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

корисності бюджетної програм 

Програма дає змогу здійснювати організацію і проведення культурно-масових і спортивних заходів,  вітання  та  вшанування  Почесних  громадян  міста,  мешканців  міста  за 

вагомий  та  значний  внесок  у  соціально-економічний  та  культурний  розвиток міста, голів вуличних комітетів, новобранців у ряди Української армії, родин з новонародженими 

дітьми, підтримувати творчий розвиток особистості, забезпечення промоції міста тощо

довгострокових наслідків бюджетної програми

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник головного 
бухгалтера, в.о. заступника міського голови з фінансвоих питань- головного 
бухгалтера 

Програма повинна мати  довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках, оскільки регламентує  основні  напрямки  подальшого  вдосконалення форм  і  

методів  проведення  заходів  місцевого  рівня; стратегію  відновлення  та збереження  святкуванню  Дня  міста,  розширення  можливостей  становлення міста  як  культурного  

осередку  та  громадського  простору  для  творчого, громадського   становлення   мешканців   Старобільська;   запровадження   та реалізацію  місцевих  культурно-масових  та  

спортивних  заходів;  підтримку талановитої  особистості;  подальший  розвиток  української  культури,  традицій Старобільщини;  розвиток  народної  творчості  та  популяризації  

національних звичаїв і обрядів тощо

(підпис) 

ефективності бюджетної програми 

Програма сприяє  зростанню   інтересу   до   історичного минулого  та  подій  сьогодення  рідного  краю,  гордості  за  рідне  місто  і  його жителів,   вихованню   почуття   

патріотизму   у   підростаючого   покоління, підвищенню  якості  проведення  масових  заходів,  збільшенню  кількості  їх учасників

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: 

Програма носить актуальний характер, оскільки спрямована  на забезпечення проведення культурно-масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних  дат  та  ювілеїв,  

святкування  державних  та міських  свят,  вітання  та вшанування  старобільчан,  створення  позитивного  іміджу  міста,  виховання  у молодого  покоління  патріотизму,  шани  та  

поваги  до  історії  рідного  краю, народних   традицій,   належної   організації   та   проведення   свят,   масових   і спортивних  заходів,  підтримки  творчої  та  обдарованої  молоді 

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

О.М.Кленька
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