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Результати аналізу ефективності бюджетної програми 
за 2018 року 

 

  0200000  
(КПКВК МБ) 

 Виконавчий комітет Новокаховської міської  ради    
(найменування головного розпорядника) 

 0210000 
(КПКВК МБ) 

Виконавчий комітет Новокаховської міської  ради    
(найменування відповідального виконавця) 

 0216083 
(КПКВК МБ) 

Реалізація державних та місцевих житлових програм 
(найменування бюджетної програми) 

 
4. Результати  аналізу ефективності 
 

№ 
з/п 

Назва підпрограми/завдання 
бюджетної програми 

Кількість нарахованих балів 
Висока 
ефективність 

Середня  
ефективність 

Низька 
ефективність 

 Підпрограма 3    
  Завдання 1    

1 Забезпечення придбання 
житла для окремих категорій 
населення 

225 - - 

 Загальний результат оцінки 225 - - 
 
 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності 
 

№ 
з/п 

Назва завдання бюджетної 
програми 

Пояснення щодо причин низької ефективності, 
визначення факторів, через які не досягнуто 
запланованих результатів 

  Завдання 1 
Забезпечення придбання житла 
для окремих категорій 
населення 

 
- 

 
 
 
 
Перший заступник міського голови                         _______ Л.Г.Чурсинов 
(керівник установи)                                                                            (підпис)   (ініціали та прізвище) 



 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 6320 
за 2017 рік  

1.      0200000                        Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 
         (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)  
2.      0210000                        Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 
         (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)  
3.      0216083                        Реалізація державних та місцевих житлових програм 
         (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)  
4.      Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом окремих 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 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  

разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом  загальний 
фонд  

спеціальний 
фонд 

разом 

1.  Видатки 
(надані 
кредити)  

   
2547,911 2547,911  2547,911 2547,911 - - - 

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

   в т. ч.                        

1.1  Напрям 
використання 
бюджетних 
коштів  

                      

 
 

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

N з/п Показники План з урахуванням 
змін

Виконано Відхилення 

1.  Залишок на початок року  х   х 

   в т. ч.         

1.1  власних надходжень   х   х 

1.2  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.  Надходження        

   в т. ч.         

2.1  власні надходження        

2.2  надходження позик        

2.3  повернення кредитів         

2.4  інші надходження   2547,911   -



 

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових  

3.  Залишок на кінець року  х     

   в т. ч.         

3.1  власних надходжень   х     

3.2  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 

загальний 
фонд  

спеціальний 
фонд  

разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом  загальний 
фонд  

спеціальний 
фонд 

разом 

Напрям використання бюджетних коштів 1 

1.  затрат     2547,911     2547,911       -   

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  

2.  продукту                    

   Кількість 
придбаних 
квартир 

   
8   8 

     
- 

  

 Площа 
придбаного 
житла 

 
309,0   309,0 

  
- 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

3.  ефективності                       

   Середні 
витрати на 
придбання 
однієї 
квартири 

   

318,489   318,489 

     

- 

  

 Середня 
вартість на 
придбання    
1 кв.м 

 

8,246   8,246 

  

- 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

4.  якості                       

   Динаміка 
кількості 
придбаних 
квартир 
порівняно з 
попереднім 
роком 

   

х 

               



 Динаміка 
площі 
придбаних 
кварти 
порівняно з 
попереднім 
роком 

 

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   

Напрям використання бюджетних коштів 

   …     2547,911       2547,911          

____________ 
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) 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд  

разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом  загальний 
фонд  

спеціальний 
фонд 

разом 

   Видатки 
(надані 
кредити)  

   
- 

    
2547,911 

         

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

   в т. ч.                       

   Напрям 
використання 
бюджетних 
коштів  

                     

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.  затрат                       

   …                       

2.  продукту                       

   …                       

3.  ефективності                       

   …                       

4.  якості                       

   …                       

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 

   Напрям 
використання 
бюджетних 
коштів  

                     

   …                       



5.5 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення 
відсутні.  

5.6 "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: завдання програми виконані, придбано 6 квартир для дітей-
сиріт, але у зв’язку з відсутністю на державному рівні нормативного акту з порядку надання і 
використання соціального житла, мета програми на даний час залишається не досягнутою; 

- корисності бюджетної програми: програма є важливою і потрібною в соціальному плані для 
захисту прав дітей-сиріт, але вимагає негайної розробки вищезазначеного нормативного документу 
на державному рівні; 

- довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися 
після завершення її реалізації. 
  

 
 

Керівник бухгалтерської служби  _________ 
(підпис)  
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