
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  

за 2019 рік  

1.                    120 0000                                      Департамент міського господарства 

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

2.                     121 0000                                          Департамент міського господарства 

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

3.                    1217691              0490             Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади 

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

4.  Мета бюджетної програми:    

Акумулювання надходжень та їх ефективне використання на розвиток та утримання житлово-комунальне  

господарства, енергетики та транспорту 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  

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

   482021 482021    482021 482021    0 0 

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

   в т. ч.                             

1.1  

Реконструкція 

мережі 

теплопостачання 

до житлового 

будинку №77 по 

вул. Л. Ратушної 

в м. Вінниці 

   244 630 244 630    244 630 244 630    0 0 

1.2 Реконструкція 

мережі 

водопроводу до 

 237 391 237 391  237 391 237 391  0 0 



 житлового 

будинку №77 по 

вул. Л. Ратушної 

в  м. Вінниці 

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

 

 

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

(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           

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":  

(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  

Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку №77 по вул. Л. Ратушної в м. Вінниці 

1.  затрат                             

1   

Обсяг  видатків 

на проведення 

реконструкції 

мережі 

теплопостачання, 

грн. 

   244 630 244 630    244 630 244 630    0 0 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності не має.  

Реконструкція мережі водопроводу до житлового будинку №77 по вул. Л. Ратушної в  м. Вінниці 

1.  затрат           

1 

Обсяг  видатків 

на проведення 

реконструкції 

мережі 

водопроводу, 

грн. 

 237 391 237 391  237 391 237 391  0 0 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності не має. 

2.  продукту                          
 

1   

Кількість 

об’єктів, по яким 

планується 

реставрація, од. 

   2 2  2 2      0 0   

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності не має. 



3.  ефективності                             

   

Середні витрати 

на 

реконструкцію 

одного об'єкта, 

грн. 

   241 010 241 010    241 010 241 010    0 0 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності не має.  

4.  якості                             

 

рівень готовності 

об’єктів 

реконструкції на 

кінець року,% 

  100 100  100 100    0 0   

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності не має. 

Результативні показники за напрямком Реконструкція мережі теплопостачання до житлового будинку №77 по вул. Л. Ратушної в м. 

Вінниці  та Реконструкція мережі водопроводу до житлового будинку №77 по вул. Л. Ратушної в  м. Вінниці виконані в повному обсязі. 

  

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)  

           

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  
 

 

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": Фінансових порушень не виявлено. 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":   За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.6. Узагальнений висновок щодо: 

 Актуальності  бюджетної програми :   

Виконання Програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» дає  можливість проводити   роботи по 

реконструкції (модернізації) об’єктів комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної 

громади. 

  
ефективності бюджетної  програми: 

 Реалізація бюджетної Програми у 2019 році дала можливість:  

- Провести реконструкцію  мереж тепло та водо постачання до житлового будинку №77 по вул. Л. Ратушної 

в  м. Вінниці та покращити надання житлово-комунальних послуг мешканцям. . 

  Корисності  бюджетної програм : 

Роботи по реконструкції  мереж тепло та водо постачання до житлового будинку №77 по вул. Л. Ратушної в  

м. Вінниці проведено з метою  покращення надання мешканцям житлово-комунальних послуг.  

Довгострокових  наслідків бюджетної програми:  

Покращення послуг з тепло та водо постачання мешканців житлового будинку №77 по вул. Л.Ратушної.    

Керівник бухгалтерської служби  _________(підпис)  

 


