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1. 0100000

2. 010000/'0110000

3. 0117640 0470

спеціальний 

фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,000 100,000 65,214 0,000 65,214 -34,786 0,000 -34,786

  в т. ч.                 

1.1 заходи з енергозбереження 0,000 100,000 65,214 0,000 65,214 -34,786 0,000 -34,786

  

100,000

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відшкодування частини суми кредитів здійснюється відповідно до реєстрів та укладених

кредитних договорів.Спостерігається тенденція зменьшення кількості укладених договорів

N з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відшкодування частини суми кредитів здійснюється відповідно до реєстрів та укладених

кредитних договорів.Спостерігається тенденція зменьшення кількості укладених договорів

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) 
Заходи з енергозбереження

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

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

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

Відхилення 

загальний фонд 

100,000
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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 100,000 0,000 100,000 65,214 0,000 65,214 -34,786 0,000 -34,786

  …                    

Напрям використання бюджетних коштів
1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відшкодування частини суми кредитів здійснюється відповідно до реєстрів та

укладених кредитних договорів.Спостерігається тенденція зменьшення кількості укладених договорів

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.      

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 

Виконано Відхилення 

власних надходжень  х х 

в т. ч.        

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

Залишок на початок року х х 

Показники План з урахуванням змін 
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2. продукту 

кількість населення, яким планується 

відшкодування кредитів на впровадження 

заходів з енергозбереження 62 0 62 54 0 54 -8 0 -8

  …                    

3. ефективності                   

середні витрати на відшкодування суми 

кредитів на впровадження заходів з 

енергозбереження на одно чоловіка 1,613 0 1,613 1,208 0 1,208 -0,405 0 -0,405

  …                  

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                   

  …                   

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 65 %, відшкодування частини суми кредитів здійснюється відповідно до реєстрів та укладених кредитних

договорів.Спостерігається тенденція зменьшення кількості укладених договорів

Напрям використання бюджетних коштів  

____________

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відшкодування частини суми кредитів здійснюється відповідно до реєстрів та

укладених кредитних договорів.Спостерігається тенденція зменьшення кількості укладених договорів

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відшкодування частини суми кредитів здійснюється відповідно до реєстрів та

укладених кредитних договорів.Спостерігається тенденція зменьшення кількості укладених договорів
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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, 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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
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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

...

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 має високий ступінь корисності, оскільки сприяє ощадливому споживанню паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів через стимулювання 

впровадження енергозберігаючих заходів.

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 сприяє залученню коштів населення на впровадження 

енергозберігаючих заходів через механізм кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення – будинкових комітетів та  фізичних 

осіб; розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити 

енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку  за власні кошти; зменшенню обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії; популяризації економічних, екологічних 

та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

(підпис) 

ефективності бюджетної програми 

Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

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 направлена відшкодування витрат на утримання житлових приміщень  власнику житла

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":

О.М.Кленька
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