
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, 0218821  1060    
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбанняжитла

 КТПКВК МБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Пільгові довгострокові кредити молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання житла) 
та їх повернення

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) 3,670 3,670 -3,670 -3,670
в т. ч. 

1.1.

Надання пільгових довгострокових 
кредитів молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбанняжит
ла 3,670 3,670 -3,670 -3,670

1.1.1. Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво та придбання житла3,670 3,670 -3,670 -3,670
Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань

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 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво та придбання житла
затрат

1
Кількість молодих сімей,які перебувають на 
обліку, осіб 60 60 -60 -60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань

2
Обсяг витрат,які передбачені на накопичення 
для надання довгострокових кредитів, грн. 3 670 3 670 -3 670 -3 670

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань
продукту

1
Кількість укладених договорів, за якими 
повертаються кошти до бюджету, осіб 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань

2
Кандидат,що отримав пільговий довготерміновий 
кредит з числа молоді, осіб 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань
ефективності

1
Середні витрати на надання довгострокового 
кредиту на 1 особу, грн. 3 670 3 670 -3 670 -3 670

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань
якості



1

Питома вага кількості договорів, за якими у 
звітному році буде проведено повернення 
коштів, відс. 100 100 -100 -100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань
____________
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) 

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
та придбання житла

1 Показники затрат
Кількість молодих сімей,які перебувають на 
обліку, 
Кількість молодих сімей,які перебувають на 
обліку, осіб
Обсяг витрат,які передбачені на 
накопичення для надання довгострокових 
кредитів, 
Обсяг витрат,які передбачені на 
накопичення для надання довгострокових 
кредитів, грн.

2 Показники продукту
Кількість укладених договорів, за якими 
повертаються кошти до бюджету, 
Кількість укладених договорів, за якими 
повертаються кошти до бюджету, осіб
Кандидат,що отримав пільговий 
довготерміновий кредит з числа молоді, 
Кандидат,що отримав пільговий 
довготерміновий кредит з числа молоді, осіб

3 Показники ефективності
Середні витрати на надання 
довгострокового кредиту на 1 особу, 
Середні витрати на надання 
довгострокового кредиту на 1 особу, грн.

4 Показники якості
Питома вага кількості договорів, за якими у 
звітному році буде проведено повернення 
коштів, 
Питома вага кількості договорів, за якими у 
звітному році буде проведено повернення 
коштів, відс.

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

Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань; 
Повертаються кошти за раніше надані кредити,для надання нових кредитів не вистачає асигнувань; 

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
Житлова програма була і залишається вкрай гострою,особливо серед молоді:саме житлові труднощі є причиною багатьох розлучень і зниження народжуваності у молодих 
сім"ях.Відсутність перспектив покращання житлових умов впливає на проблему,коли найобдарованіша молодь виїжджає до країн з високим рівнем життя; 

ефективності бюджетної програми



Реалізація державної молодіжної політики в частині розв"язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва,удосконалення 
механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку ; 

корисності бюджетної програм
Єдиним правильним виходом забезпечення молоді житлом є надання пільгового кредиту; 

довгострокових наслідків бюджетної програми
Поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян; 

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

Виконком1 19.01.2023 16:32:31


