
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, 0217693  0490    Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
 КТПКВК МБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Захист майнових прав територіальної громади міста Нововолинська відносно об"єктів комунальної власності та 
забезпечення організації процесу приватизації майнових об"єктів комунальної власності міста 
Нововолинська;забезпечення організації процесу приватизації об"єктів комунальної власності міста Нововолинська на 
2019-2023 роки.Забезпечення супроводу програм технічної допомоги ,які реалізовуються в місті.

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) 29,200 29,200 12,986 12,986 -16,214 -16,214
в т. ч. 

1.1.
Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 29,200 29,200 12,986 12,986 -16,214 -16,214

1.1.1. Оформлення права власності на об"єкти нерухомого майна комунальної  власності міста Нововолинська10,800 10,800 10,800 10,800

1.1.2. Забезпечення процесу приватизації об"єктів комунальної власності міста Нововолинська18,400 18,400 2,186 2,186 -16,214 -16,214
Кощти ,затверджені на виконання бюджетної програми не використані в повному обсязі, в зв"язку з економією бюджетних коштів.

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 Оформлення права власності на об"єкти нерухомого майна комунальної  власності міста Нововолинська
затрат

1 Вартість виготовлення технічних паспортів, грн. 10 800 10 800 10 800 10 800
продукту

1 Кількість технічних паспортів, шт. 4 4 2 2 -2 -2
ефективності

1
Середні витрати на виготовлення технічних 
паспортів, грн. 2 700 2 700 5 400 5 400 2 700 2 700

якості
1 Рівень готовності, відс. 100 100 100 100
2 Забезпечення процесу приватизації об"єктів комунальної власності міста Нововолинська

затрат
1 Вартість експертних висновків, грн. 18 400 18 400 2 186 2 186 -16 214 -16 214

продукту
1 Кількість експертних висновків, шт. 4 4 1 1 -3 -3

ефективності

1
Середні витрати на виготовлення експертних 
висновків, грн. 4 600 4 600 2 186 2 186 -2 414 -2 414

якості
1 Рівень готовності, відс. 100 100 25 25 -75 -75
3 Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та стратегії розвитку Нововолинської міської територіальної громади                       

затрат

1

Вартість виготовлення плану дій та стратегії 
розвитку                   
, грн.



продукту

1
Кількість планів та стратегій                   
, шт.

ефективності

1

Середні витрати на виготовленнядокументації 
одиниці документації                    
, грн.

якості
1 Рівень готовності, відс.

____________
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) 132,780 132,780 12,986 12,986 -90,220 -90,220

1 Показники затрат
Вартість виготовлення плану дій та стратегії 
розвитку                   
, грн.

2 Показники продукту
Кількість планів та стратегій                   
, шт.

3 Показники ефективності
Середні витрати на 
виготовленнядокументації одиниці 
документації                    
, грн.

4 Показники якості
Рівень готовності, відс.

Оформлення права власності на 
об"єкти нерухомого майна комунальної  
власності міста Нововолинська 24,740 24,740 10,800 10,800 -56,346 -56,346

1 Показники затрат
Вартість виготовлення технічних паспортів, 
грн. 24 740 24 740 10 800 10 800 -56,35 -56,35

2 Показники продукту
Кількість технічних паспортів, шт. 10 10 2 2 -80,00 -80,00

3 Показники ефективності
Середні витрати на виготовлення технічних 
паспортів, грн. 2 474 2 474 5 400 5 400 118,27 118,27

4 Показники якості
Рівень готовності, відс. 88 88 100 100 13,64 13,64

Забезпечення процесу приватизації 
об"єктів комунальної власності міста 
Нововолинська 2,186 2,186

1 Показники затрат
Вартість експертних висновків, грн. 2 186 2 186

2 Показники продукту
Кількість експертних висновків, шт. 1 1

3 Показники ефективності
Середні витрати на виготовлення 
експертних висновків, грн. 2 186 2 186

4 Показники якості
Рівень готовності, відс. 25 25

Розробка Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та стратегії 
розвитку Нововолинської міської 
територіальної громади   108,040 108,040 -100,000 -100,000

1 Показники затрат
Вартість виготовлення плану дій та стратегії 
розвитку   , грн. 108 040 108 040 -100,00 -100,00

2 Показники продукту
Кількість планів та стратегій, шт. 1 1 -100,00 -100,00

3 Показники ефективності
Середні витрати на 
виготовленнядокументації одиниці 
документації    , грн. 108 040 108 040 -100,00 -100,00

4 Показники якості
Рівень готовності, відс. 31 31 -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

Відхилення виникло у зв"язку з економією бюджетних коштів; 
Відхилення виникло у зв"язку з економією бюджетних коштів; 

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":

не виявлено; 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

добре; 

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Оформлення права власності на об"єкти нерухомого майна територіальної громади міста  з метою приведення до державних стандартів.; 

ефективності бюджетної програми
Можливість залучення додаткового обсягу надходжень до бюджету міста  від відчуження комунального майна; 

корисності бюджетної програм
Захист майнових прав комунальної власності міста; 

довгострокових наслідків бюджетної програми
Можливість залучення додаткового обсягу надходжень до бюджету міста  від відчуження комунального майна; 

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

Виконком1 19.01.2023 16:36:40


