
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2017 рік

1.        ________33_______            Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної       
________ (КПКВК ДБ (МБ))             __громади Краматорської міської ради________________________________ 
                                                                                    (найменування головного розпорядника)

2.        ________33_______            Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної       
________ (КПКВК ДБ (МБ))             __громади Краматорської міської ради________________________________ 
                                                                                    (найменування головного розпорядника)

3.       _____3310180    _  ______    ________    _Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,           
________   (КПКВК ДБ (МБ))                 (КФКВК)     _селах_______________________________   _  _  ______________
                                                                                    (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:_Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах________

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 

(тис. грн.)

№
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний
фонд 

спеціаль-
ний фонд разом 

загальний
фонд 

спеціаль-
ний фонд разом 

загальний
фонд 

спеціаль-
ний фонд разом 

1. 
Видатки 
(надані 
кредити) 

3865,670  91,500  3957,170  3844,797  90,215  3935,012    20,872 1,285  22,157  

    Загальний фонд: скорочення видатків відбулося в наслідок зміни температурного режиму, а саме дуже теплі осінь 
та зима; звільнених працівників – виплати обов’язкового характеру ранг та вислуга; не проведені видатки судових 
витрат по сплаті судового збору.

  Спеціальний фонд: уклали договір з постачальником, який зробив найбільш вигідну пропозицію, тобто запропонував
дешевше 

  в т. ч.                   

1.1 

Напрям 
використання
бюджетних 
коштів 

                  

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

1.2 

Напрям 
використання
бюджетних 
коштів 

                  

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

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм 



1.3 …                   

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

(тис. грн.)

№ 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 91,500  90,215  1,285  

Уклали договір з постачальником, який зробив найбільш вигідну пропозицію, тобто запропонував дешевше 

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.)



№
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 коштів1

1. затрат                   

  
Кількість 
штатних 
одиниць 

      25     29      4  

Витрати на 
придбання 
кондиціонерів,
комп’ютерів

52,500 90,215 37,715

Згідно рішення міської ради від 22.02.2017 № 19/VII-39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.09.2016 №
14/VII-391 «Про впорядкування структури та загальної чисельності міської ради та її виконавчих органів» збільшено

штатну чисельність на 4 штатні одиниці та додатково виділено кошти на придбання комп’ютерної техніки.

2. продукту                   

  листи     0      11,195     11,195  

заяви 11,054 35,579 24,525

звернення 
громадян 0,540 0,023 0,517

повідомлення 0,292 0,292 0

реєстраційні 
справи 7,768 2,972 4,796

кількість 
прийнятих 
нормативно-
правових актів

0,166 0,219 0,053

Перерозподіл вхідної документації згідно електронного журналу «Реєстрація документів організації 3.2» та переліку 
типових документів, що утворились відповідно управлінських функцій та виробничої діяльності управління. 
Збільшення отриманого продукту відбулося за рахунок збільшення чисельності громадян, які звернулися до управління 
за інформацією.
За рахунок зменшення звернень громадян до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зменшилася кількість реєстраційних 
справ.
У зв’язку зі збільшенням управлінських функцій та кадровими змінами збільшилося кількість прийнятих нормативно-
правових актів.  

3. ефективності           

  листів           0,386       0,386 



Заяв 0,442 1,227 0,785

Звернень 
громадян 0,022 0,0008 0,0212

Повідомлень 0,012 0,01 0,002

Реєстраційних 
справ 0,311 0,102 0,209

Кількість 
прийнятих 
нормативно-
правових актів

0,007 0,007 0

Витрати на 
одиницю 
продукту

0,0001568 0,002714 0,002557

Витрати на 
утримання 
однієї штатної 
одиниці

124,3576 132,454 8,0964

Збільшення ефективності за рахунок:
- перерозподілу вихідної документації згідно електронного журналу «Реєстрація документів організації 3.2» та 

переліку типових документів, що утворились відповідно управлінських функцій та виробничої діяльності управління; 
- збільшення кількості обробленних заяв, повідомлень;

Зменшення ефективності за рахунок зменшення кількості звернень громадян, реєстраційних справ та збільшення 
штатної чисельності.
Зростання витрат на одиницю продукту та на утримання однієї штатної одиниці за рахунок збільшення видатків на 
утримання управління в наслідок зростання заробітної плати, оплати за спожиті енергоносії та поточних потреб. 

4. якості                   

  …                   

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 

Аналіз стану виконання результативних показників
Оптимізувати напрямки спрямування бюджетних коштів з метою досягнення максимального ефекту від їх використання, 
а саме:

- забезпечити оптимальне співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами;
- досягнути стратегічних цілей  найбільш ефективними способами;
- покращувати структуру бюджетної програми у ході реалізації;
- відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів;

- об’єктивно та прозоро інформувати громадськість про зміни напрямів спрямування бюджетних коштів та 
результати оцінки бюджетної програми досягнути максимального ефекту від використання бюджетних коштів.   

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": 



№
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) 

                  

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 "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

1.
Надходження 
всього: х    х х

 
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 причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.
Видатки бюджету 
розвитку 
всього:

х    х х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1
Всього за 
інвестиційними 
проектами

      

 
Інвестиційний проект 
(програма) 1       

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       



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       

 ...       

2.2
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ

х    х х

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
_станом на 01.01.2018 по управлінню реєстраціних повноважень та ведення реєстру територіальної 
громади Краматорської міської ради дебіторської та кредиторської заборгованості 
немає.________________________

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми _у ході виконання бюджетної програми були повністю забезпечені 
та_____ профінансовані всі потреби управління в 2017 році, заходи, які було виконано в ході реалізації 
програми не_ мають місця дублювання в тому числі в інших програмах. Виходить програма залишається 
актуальною для__ подальшої її реалізації  _______________________________________________________________________

ефективності  бюджетної  програми  __при  складанні  та  виконанні  бюджетної  програми  досягнуто
заплановані  цілі  при  залученні  мінімального  обсягу  бюджетних  коштів  та  досягнуто  максимального
результату при використанні визначенного бюджетом обсягу коштів. В подальшому більш раціонально та
ефективно використовувати ресурси місцевого бюджету, поліпшувати організацію виконання бюджетної
програми з наголосом на можливість зменшення витрат, підвищувати продуктивність програми та якості
послуг, її подальшої реалізації із залученням оптимального обсягу бюджетних коштів.  __

корисності  бюджетної  програм  реалізація  програми  в  бюджетному  процесі  забазпечує  адаптацію
показників  бюджетних  програм   до  пріоритетів  соціально-економічного  розвитку  та  забезпечення  
вимірності  соціально  значущих  результатів  реалізації  державної  політики,  підвищення  ефективності
використання бюджетних коштів. Запровадження   програми   в бюджетному процесі на місцевому рівні да  є  
змогу відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів шляхом проведення
оперативного моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм, а прийнятт  і   управлінськ  і   рішен  ня   за  
результатами  такої  оцінки  —  забезпеч  ують   досягнення  результату,  встановленого  стратегічними  
документами  держави,  підвищ  ують   рів  е  н  ь   забезпеченості  населення  послугами  належної  якості  і,  
відповідно, довіри до влади.

довгострокових  наслідків  бюджетної  програми  фінансування  у  наступних  роках  бюджетної  програми
«Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах,  селищах,  селах»  забезпечить  з  дійснення  
управлінням реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської
ради   наданих  законодавством  повноважень  у  відповідній  
сфері  ._________________________________________________      

       Головний спеціаліст ______________                  Р.В.Бутко
        (підпис) 


	ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  за 2017 рік

