
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2022 рік

1, 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2, 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
 (КТПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3, 0210180  0133    Інша діяльність у сфері державного управління
 КТПКВК МБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Вирішення питання щодо погашення (списання) заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів місцевого 
бюджету, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого самоврядування.
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і 
радіомовлення,друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидання,електронних засобів 
масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

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 
спеціальний 

фонд Разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд Разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд Разом

1. Видатки (надані кредити) 427,000 427,000 291,593 291,593 -135,407 -135,407
в т. ч. 

1.1.
Інша діяльність у сфері державного 
управління 427,000 427,000 291,593 291,593 -135,407 -135,407

1.1.1. Вирішення питання щодо погашення (списання) заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого самоврядування200,000 200,000 112,898 112,898 -87,102 -87,102
В зв"язку з тим, що не було відповідних судових рішень
1.1.2. Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації.227,000 227,000 178,695 178,695 -48,305 -48,305
В зв"язку з кредиторською заборгованістю

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

2 Надходження 
в т. ч.  

2.1. власні надходження 
2.2. надходження позик 
2.3. повернення кредитів  
2.4. інші надходження 

3 Залишок на кінець року 
в т. ч.  

3.1. власних надходжень  
3.2. інших надходжень 

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

1 Комунікативна діяльність органів місцевого самоврядування,засобів масової інформації та комунікації
затрат

1

Обсяг видатків на проведення 
інформаційно-комунікативних заходів                    
                                                                
, грн. 227 000 227 000 178 694,75 178 694,75 -48 305,25 -48 305,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв"язку з кредиторською заборгованістю
продукту

1

Кількість проведених 
інформаційно-комунікативних заходів                    
                                                , од. 11 11 5 5 -6 -6

ефективності

1

Середні видатки на проведення 
інформаційно-комунікативних заходів                    
           , грн. 20 636,36 20 636,36 35 738,95 35 738,95 15 102,59 15 102,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв"язку з кредиторською заборгованістю
якості

1 Виконання угод, відс. 100 100 100 100

2
Вирішення питання щодо погашення (списання) заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, відповідальність за виконання яких несуть 
органи місцевого самоврядування

затрат
1 Обсяг видатків  на оплату судового збору, грн. 200 000 200 000 112 898,28 112 898,28 -87 101,72 -87 101,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



В зв"язку з тим, що не було відповідних судових рішень
продукту

1 Кількість рішень про стягнення коштів, шт. 6 6 16 16 10 10
ефективності

1
Середні витрати по оплаті виконовчаго/ судового 
збору, тис.грн. 33 333,33 33 333,33 7 056,1425 7 056,1425 -26 277,1875 -26 277,1875

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв"язку з тим, що не було відповідних судових рішень
якості

1
Рівень забезпечення виконання завдання по 
оплаті виконавчого збору, відс. 100 100 100 100

____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 
 (тис. грн.) 

№ 
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) 610,599 610,599 291,593 291,593 -52,245 -52,245

1 Показники затрат
Обсяг видатків на проведення 
інформаційно-комунікативних заходів             
                                                                       
, грн. 178 694,75 178 694,75

2 Показники продукту
Кількість проведених 
інформаційно-комунікативних заходів             
                                                       , од. 5 5

3 Показники ефективності
Середні видатки на проведення 
інформаційно-комунікативних заходів             
                  , грн. 35 738,95 35 738,95

4 Показники якості
Виконання угод, відс. 100 100

Вирішення питання щодо погашення 
(списання) заборгованості на підставі 
рішень про стягнення коштів 
місцевого бюджету, відповідальність 
за виконання яких несуть органи 
місцевого самоврядування 442,022 442,022 112,898 112,898 -74,459 -74,459

1 Показники затрат
Обсяг видатків  на оплату судового збору, 
грн. 112 898,28 112 898,28
Обсяг видатків  на оплату судового збору, 
осіб 24 24 -100,00 -100,00
Обсяг видтків на виконання рішень суду, грн. 442 022,36 442 022,36 -100,00 -100,00

2 Показники продукту
Кількість рішень про стягнення коштів, 
кількість 24 24 -100,00 -100,00
Кількість рішень про стягнення коштів, шт. 16 16

3 Показники ефективності
Середні витрати по оплаті виконовчаго/ 
судового збору, тис.грн. 18,417 18,417 7 056,1425 7 056,1425 38 213,20 38 213,20

4 Показники якості
Рівень забезпечення виконання завдання по 
оплаті виконавчого збору, відс. 100 100 100 100

Забезпечення інформування громади 
щодо діяльності місцевих органів 
влади через сприяння діяльності 
телебачення і радіомовлення, 
друкованих засобів масової інформації. 168,577 168,577 178,695 178,695 6,002 6,002

1 Показники затрат
Обсяг видатків на висвітлення діяльності 
органів місцевого самоврядування, тис.грн. 113,576 113,576 -100,00 -100,00
Обсяг видатків на висвітлення діяльності 
органів місцевого самоврядування, тис.грн. 47 47 -100,00 -100,00
Обсяг видатків на висвітлення діяльності 
органів місцевого самоврядування, тис.грн.
Виготовлення передач. Обсяг видатків на 
висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування, тис.грн.

2 Показники продукту
Обсяг газетної площі, кв. см
Інформаційні блоки новин, кількість 28 28 -100,00 -100,00
Обсяг газетної площі (колір), кв. см
Обсяг газетної площі, кв. см
Обсяг газетної площі (чорно/білий), кв. см
Інформаційні блоки новин, кількість 5 5 -100,00 -100,00

3 Показники ефективності
Середні видатки на одиницю телепродукту, 
грн. 4,1 4,1 -100,00 -100,00
Середні видатки на одиницю см.кв газетної 
площі (редакційна політика) чорно/білий, грн.
Середні видатки на одиницю см.кв газетної 
площі, грн.
Середні видатки на одиницю см.кв газетної 
площі (редакційна політика) колір, грн.



Середні видатки на одиницю продукту, грн. 9,4 9,4 -100,00 -100,00
Середні видатки на одиницю см.кв газетної 
площі, грн.

4 Показники якості
Виконання угод, відс.
Виконання угод, відс. 100 100 -100,00 -100,00
Виконання угод, відс.
Виконання угод, відс.
Виконання угод, відс. 100 100 -100,00 -100,00

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
1.1 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

В зв"язку з тим, що не було відповідних судових рішень; 
В зв"язку з кредиторською заборгованістю; 

2 Видатки бюджету розвитку 
всього: Х Х Х

2.1 Всього за інвестиційними проектами

2.2 Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ Х Х Х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено; 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний; 

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, сприяння 
забезпечення встановлених Конституцією України гарантій, ефективному виконанню органами місцевого самоврядування наданих повноважень, надання можливості відновити довіру 
громадян до органів місцевого самоврядування та  до судової влади;Програма спрямована на задоволення потреб громадськості щодо отримання інформації про діяльність органів 
місцевого самоврядування.  Завдяки цій програмі, вдалося налагодити співпрацю з різними місцевими та регіональними ЗМІ, які висвітлювали актуальну інформацію та дотриматися 
Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».. 
_ Програма спрямована на задоволення і потреб громадськості щодо отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування.

; 

ефективності бюджетної програми
є вирішення питання щодо погашення (списання) заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, відповідальність за виконання яких несуть органи 
місцевого самоврядування; 
; 

корисності бюджетної програм
вирішення питання щодо погашення (списання) заборгованості на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, відповідальність за виконання яких несуть органи 
місцевого самоврядування_;__належне інформування мешканців громади про діяльність органу місцевого самоврядування, його відділів й управлінь, комунальних установ; 
налагодження комунікації з громадою, належна співпраця з місцевими та регіональними засобами масової інформації; прозорість і публічність у роботі ОМС. громадськість отримує 
інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування через електронні та друковані засоби масової інформації; 

довгострокових наслідків бюджетної програми
повне виконання зобов»язань  органами місцевого самоврядування Нововолинської ТГ,які виникли на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету;якісна комунікація 
жителів і влада, повне й об’єктивне висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування; співпраця з друкованими та електронними ЗМІ, інтернет-виданнями, інформаційними 
агенціями та порталами.; 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Людмила ЯЩУК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
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