
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, 0218240  0380    Заходи та роботи з територіальної оборони
 КТПКВК МБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб військових частин та ДФТГ

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) 4 690,000 200,000 4 890,000 4 497,114 97,811 4 594,926 -192,886 -102,189 -295,074
в т. ч. 

1.1.
Заходи та роботи з територіальної 
оборони 4 690,000 200,000 4 890,000 4 497,114 97,811 4 594,926 -192,886 -102,189 -295,074

1.1.1. Забезпечення матеріальних цінностей та наданих послуг для функціонування підрозділів ТРО та ДФТГ.4 690,000 4 690,000 4 497,114 4 497,114 -192,886 -192,886
Потреба в заходах перенесена  на наступний рік
1.1.2. _8240 Придбання обладнання та інвентаря для територіальної оборони 200,000 200,000 97,811 97,811 -102,189 -102,189
В зв"язку з відсутністю запитів на дороговартісні товари

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 200,000 97,811 -102,189
в т. ч.  

2.1. власні надходження 
2.2. надходження позик 
2.3. повернення кредитів  
2.4. інші надходження 200,000 97,811 -102,189

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 Забезпечення матеріальних цінностей та наданих послуг для функціонування підрозділів ТРО та ДФТГ.
затрат

1 Обсяг видатків на забезпечення заходів, грн. 4 690 000 4 690 000 4 497 114,33 4 497 114,33 -192 885,67 -192 885,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Потреба в заходах перенесена  на наступний рік
продукту

1 Кількість заходів, од. 24 24 21 21 -3 -3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Потреба в заходах перенесена  на наступний рік
ефективності

1 Середня вартість одного заходу, грн. 195 416,67 195 416,67 214 148,3 214 148,3 18 731,63 18 731,63
якості

1 Динаміка виконання заходів, відс. 100 100 100 100
2 _8240 Придбання обладнання та інвентаря для територіальної оборони

затрат

1
Обсяг видатків на придбання обладнання та 
інвентарю для територіальної оборони, грн. 200 000 200 000 97 811,4 97 811,4 -102 188,6 -102 188,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв"язку з відсутністю запитів на дороговартісні товари
продукту

1
Кількість придбаного обладнання та інвентарю, 
од. 7 7 8 8 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв"язку з відсутністю запитів на дороговартісні товари
ефективності

1
Середні витрати на одну одиницю обладнання, 
грн. 28 571,43 28 571,43 12 226,43 12 226,43 -16 345 -16 345

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



В зв"язку з відсутністю запитів на дороговартісні товари
якості

1 Відсоток виконання показників, 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) 4 497,114 97,811 4 594,926

Забезпечення матеріальних цінностей 
та наданих послуг для функціонування 
підрозділів ТРО та ДФТГ. 4 497,114 4 497,114

1 Показники затрат
Обсяг видатків на забезпечення заходів, грн. 4 497 114,33 4 497 114,33

2 Показники продукту
Кількість заходів, од. 21 21

3 Показники ефективності
Середня вартість одного заходу, грн. 214 148,3 214 148,3

4 Показники якості
Динаміка виконання заходів, відс. 100 100

_8240 Придбання обладнання та 
інвентаря для територіальної оборони 97,811 97,811

1 Показники затрат
Обсяг видатків на придбання обладнання та 
інвентарю для територіальної оборони, грн. 97 811,4 97 811,4

2 Показники продукту
Кількість придбаного обладнання та 
інвентарю, од. 8 8

3 Показники ефективності
Середні витрати на одну одиницю 
обладнання, грн. 12 226,43 12 226,43

4 Показники якості
Відсоток виконання показників, відс. 100 100

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

Потреба в заходах перенесена  на наступний рік; 
Потреба в заходах перенесена  на наступний рік; 

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":

Задовільний; 

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Забезпечення проведення заходів територіальної оборони, охорони громадського порядку.; 

ефективності бюджетної програми
Показником ефективності Програми є покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу військової частини ТРО та добровольчого формування тери торіальної 
громади..; 

корисності бюджетної програм
Реалізовані плани дадуть змогу покращити матеріально-технічне забезпечення особового складу військової частини ТРО та добровольчого формування територіальної громади..; 

довгострокових наслідків бюджетної програми
Покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини ТРО  та матеріальної бази і підготовки добровольчого формування територіальної громади.; 



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

Виконком1 18.01.2023 12:55:45


