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Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївсько’!' міської ради
(найменування головного розпорядника)

2, 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
3. 1310160 0111 територіальних громадах________________________________________________________________

КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

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) 5 965,4 23,5 5 988,9 5 962,40551 23,5 5 985,90551 -2,99449 -2,99449
вт. ч.

1.1.

Керівництво і  управління у відповідній 
сфері у  містах (місті Києві), селищах, 
селах, об'єднаних територіальних 5 965,400 23,500 5 988,900 5 962,406 23,500 5 985,905 ■2,994 ■2,994

1.1.1.

Здійснення наданих законодавством 
повноважень у сфері енергетики, 
енергозбереження та запровадження 
інноваційних технологій 5 965,400 5 965,400 5 962,406 5 962,406 -2,994 -2,994

1.1.2.
Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування 23,500 23,500 23,500 23,500

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 X X
в т. ч.

1.1. власних надходжень X X
1.2. інших надходжень X X

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.3. повернення кредитів
2.4, інші надходження 23,5 23,5

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 Здійснення наданих законодавством повноважень у  сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій
затрат

1 Кількість штатних одиниць, шт.од 23,00 23,00 21,00 21,00 -2,00 -2,00
2 обсяг витрат на придбання обладнання і 23,50 23,50 23,50 23,50

продукту

1
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг, од. 1 000,00 1 000,00 942,00 942,00 -58,00 -58,00

2
Кількість прийнятих нормативно-правових 
актів, од. 25,00 25,00 35,00 35,00 10,00 10,00

3 Кількість одиниць придбаного обладнання, од. 2,00 2,00 2,00 2,00
ефективності

1
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника, од. 43,48 43,48 44,86 44,86 1,38 1,38

2
Кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника, од. 1,09 1,09 1,67 1,67 0,58 0,58

3
витрати на утримання однієї штатної одиниці, 
тис. грн 254,15 254,15 283,92 283,92 29,78 29,78

3
середні витрати на одиницю придбаного 
обладнання, грн 11,75 11,75 11,75 11,75

якості



1

Економія коштів на рік, що виникла за 
результатами впровадження в експлуатацію 
придбаного обладнання, тис.грн 0 0 0 0

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 вико 
(у відсотках

4-----г  /
нання

загальний 

___Ë2Ü9___

спеціальний
Фонд

Разом загальний
Фонд

спеціальний
___ Фонд___

Разом
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
Разом

1 Показники затрат
І Кількість штатних одиниць, шт.од | | | | 21,001 | 21,00| І І

2 Показники продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг, од. 942,00 942,00
Кількість прийнятих нормативно-правових 
актів, од. 35,00 35,00

3 Показники ефективності
витрати на утримання однієї штатної 
одиниці, тис.грн 283,92 283,92
Кількість прийнятих нормативно-правових 
актів на одного працівника, од. 1,67 1,67
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника, од. 44,86 44,86

1 Показники затрат
обсяг витрат на придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування, 
тис.грн 23,50 23,50

2 Показники продукту
Кількість одиниць придбаного обладнання, 
од. 2,00 2,00

3 Показники ефективності
середні витрати на одиницю придбаного 
обладнання, тис.грн 11,75 11,75

4 Показники якості
Економія коштів на рік, що виникла за 
результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання,

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту 
(програми), 

всього

План на звітний 
період 3

урахуванням змін

Виконано за 
звітний період

Відхилення Виконано всього
Залишок 

фінансування на 
майбутні періоди

2 3 4 5 6 = 5 -4 7 8 = 3 -7

2.2
Капітальні видатки з утримання 

бюджетних установ X X X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Депатамент ЕЕЗіТ ММР забезпечує реалізацію державної політики в галузі керівництва і управління у відповідній частині. 

ефективності бюджет ної програми
В цілому завдання, покладені на департаменту 2019 році виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити 
реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент.

корисності бюджет ної програм
Корисність бюджетної програми полягає у можливості виконання департаментом наданих законодавством повноважень. 

довгострокових наслідків бюджет ної програми

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку 
та звітності

(підпис) ( /
О.О. Білоусова 

(ініціали та прізвище)
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