
Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефепивностi бюдлетних проФам

ОЦlНКА ЕФЕКТИВНОСТl БЮДРКЕТНОI ПРОГРАШИ
за 2021 piK

1. 4300000 Ммiнiстрацiя Цеrпрального району ШtrколаiЪськоТ MicbKoT ради
(ктпквк мБ) (юлFrrlхs .Dмю рqюид*r)

z 4ЗlOО00 МдlкlстDaцlя lЛaarDaльноaо Daйону ПrrоrхЬьrcI rlcblol рaдl.(ктпквкм6) (H.ar*.ruвHi iдфjдФыф Mr.F)

з. ,(li8z20 0:180 зaхqlх тa роботх t rr(ЁlлlaaцlйноI пiдпrrозш мiсцaво.о зн.ч.ння
КТПКВК МБ) (КОlGЦ (H.tli,atfr 6.дmI прrD.Ir)

a хrтa бюштflот п!оmaхх: УДРСаOНаrВВНЯ tlyЬ!ОaФПаlРlОТИЧ{l.О axxoвaнrбt ПЦrqlОВШ raОЛqД raЕГа ДР ЫИСНФЭОl СЛУJlФХ У lrОРОИНЮ( UПЛаХ
Уl9aТнх, lдрaюнaлення *r€rrи .iйсы{о!Еrо облi|ry, пiлвrцaнм рlвня raобlлМЦtноl пlдrотоыоt та ФToцlocfi до
прбеденнi.

5. Оцlнrr эфarтхвносr| бlqпar оI профaL х rрrпФlяr,r:

5,' '&r!оr.еaaa, бDaLi]'',rоГrфоaрar.., ra,.црrrпtl aолорararlardi, 6aoikaarrrflrx ioaarrrr'.'i

пЕ
з/п показники

План з ураryванням змiн Вlконано вiдхплення
загальний

фон-п
епецaаJrьний

бонл Разом загальнпй
сЬон-п

спецiальний
drонл rазом загальнlй

йонл
спецaельнпй

rllонл разом
вrrдатки (наданl кредrтr) 205.000 205, 203, 203, .2, _2,000
вт. ч.

1 .1.

захооч mа роarоплU з rrобrлrзаФоноI
п i оео пюв хtt п i сцееоео знаrrеOrrл 205,фо 205,(юо 203,о(ю 2в,(m .2,Nю -2,N0

1.1 Вдосконалення системи вiйського облiку громадi 205,000i 205,000i 203,000l 203,00ol -2,000 -2,000
економiя за paxyнoк коливання ринкових цiн

5,2 "Вuконання бюOжеmноi проеранч за Опra;реламч Haaxo0xre;Hb спецiальноео фонОу':

пGa

з/п показнпки План з ураryванням змiн Виконано Вiдrилення

залишок на початок DoKy х х
вт. ч.

,1.1 власних надходкень х х
1,2. lнших налходх(ень х х

2 Надходження
вт, ч.

21 власнi надходlкення
2.z.
2.3. повернення коедитlв

{адхоlDкення позик



2.4. lншl надхомення

3 запишок на пнець року
вт. ч.

3.1 власних надходжень
з.2. iнших наддодlкень

5.3 "Вuконання резупьmаmчвнarх показнuкiв бюOжеmноiпроерамч за напряuаNч вuкорчсmання бюOхеmнuх Koaamiг':

1ф

з/п показники
Зетвердхено паспортом бюдкетноl

пDоп)амli Вlконано Вiдхплення
загальнхй

фон-п
спецlальнхй

йонл Разом зегальний
rlrанл

Gпецaальнхп
йочл Разом загельний

бонд
Gпецaальнхй

бонл Разом
1 Вdосlоналення сuсmепч вiасыФео офлitq' еропафн У fuu ярlенл езаеrоdlТ uобiлiзафOнлх opaHiB нiсmа

затрат
0осяr в]цаткiв на цaйснення вiйськового облiку
па пеDевезення. mH_ 205 205 2оз 20з

]оясненнЕ tцодо причин розбЬtоюстей мDк затверркеними та дося]нуп,tми резчльтативними показниками
економiя за paxyrroк коливання ринкових цiн
продуlсу

1

киькiстъ юнапв, що пропиGуються до призовних
цiльниць, осiб 488 488 48,1 481

Пояснення щqдо причин розбhоtостей Mht затвердlеними та досяпrуп,tми результативними показниками
прописано юнакiв до призовних дiльниць менше. нЬк планyвалоФ

2
кiлькстъ пршовниПв, що перебувають на
облit<y, осiб 3 387 з 387 з 438 3 438 51 51

пояqнення щодо причин розбircюстей мiж затвердt<еними та досrlгнутими Dезультативними показниками
взяю на облiк призовникiв бiльшrе, нiж плаrryвалоь

(lльксть призовникlв, якl пцлягаютъ призову,
ллiя ,l 987 1 987 2743 2 l43 /эь /эь

Iоясн€ння щодо причин рФбЬtolостей Mir< затвеDдlеними та дося]нчтими Dезчльтативними показниками
вiдхилення за рах!нок змiни вимоr до пDизовникiв

Ективностl
1 витрати на прQ9едення призову, тис.rрн. 102,5 102,5 101,49s5] 101,4985 1,0015 1.001

'!оясдqцщщцqдцо причин розбittсtостей мЬк затверд>lеними та досяпуп,lми результативними показниками
економiя за paxltHoK коливання ринкових цiн
якостi

,|

прибувають на засИання призовних комiсiй у
плановому перiодi у порiвняннi з попереднiм,

4,75 -4,75 4,18 -4.,18 0,57 0,57

1 3азна,.'аються yci напрями використання бюджетних коtцгiв, затвердженi паспортом бюркетнот проФами.

5.4 "Вuконання показнuкiв бюOжеmноi проерамч порiвняно iз показнuканч попереOньоео роry":

м
з/п показники

Попереднiй piK 3вtтний piK t aдхплення виконання
lv вi-пr:отtсах}

зегальнии
dlонл

спецiальний
фонд Разом загальний

фонд
спецiальний

фон.п Разом загальний
сЬон.п

спецiальниЙ
йонл Разом

-7



облiку еромаОян Украiнu, пidвuшення
рiвня взаемоdii мобiлiзафйнuх opeaHiB
пiсmа ?J0.5a5 2о3,0оо 203,цю 4Е,625

1 Показники затDат
0осяг видаткlв на здlйснення вlйськового
облiку та перевезення . тис.mн. 137 137 203 20з 49 49

2 Показники продукту
кlлькlсть юнакlв, що прописуються до
призовних дiльниць, осiб 492 492 48,1 481
кlлькlсть призовникlв, lло перебувають на
облiкч. осiб 3 43з 3 43з 3 438 з 438
кlлькlсть призовникlв, якl пlдJlягають
поизовч. осiб 2 086 2 086 274з 274з 3,| 31

3 Показники ефекгивностi
витрати на проведення призову, тис.Фн. 68,29l 68,29 10,|,4985 101,4985l 48,63 48,6:

4 Показники якостi

якi прибувеють на засiдання призовних
комiсiй у плановому перiодi у порiвняннi з
попеоелнiм_ вiлс- 0,9 0,9 -4"| 8 -4.'l8 -564,Zи -564,ц

5. 5 " Вu ко нання i нв * m u цi й н ux ( проекmi в) пр.rе рап' :

5.6 "Наявнiсmъ фiнансовuх поруaцень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв":

Фiнансових порушень не виявлено,

5.7 "Сmан фiнансовоi Очсцчплiнч":

Фiнансових порушень не виявлено;

-2

Код похазники
фIнансування

проекту
(програми),

план на звlтний
перiод з

ураlкуванням змlн

вrконано за
звiтний перiод ВIдхtrлення BlrKoHaHo всьопо

3алrrщок
ф|ненсувення не
мейбупi перiодп

2 4 5 Б=5_д l.= --1
tlедхоIrrхення вGьоrо:

оджет Dозвиткч за джеDелами х
Flадходження lз загального фонду оюркеry
по ппсt tiапьнпгп rьпцлч lrбплчэтч ппапитчv\ х х х

х
х

х х
х х

экономlя за рахунок коливання ринкових цlн; _

2 х х х
2.1

2.2
капlтальн! видатки з lпримання

бпптатциy чaъцла х х х



6. Ухaaльlraнaal вrсновоr цодо:

arrrrf,дь.ФсrrlФоаrlmrrоrrроqрaшJ

porf', !a'llo0дiв{оlо рlше{няI МrФлaЪФк'I rahAlol радrl .И 24.12.20Тр. }Ez19. ПроФеrа G та !алпласrься aкrуsльноФ дл, лqдЕльtlюI It р€алlзаФt;

aФamrшrоGlld aoart rt orrtpФpшu
3аллш .оштar, вцlлaнr|х ! нkыо.о бцдIсry на 9елhаФо про.раш у 2021 роФ, Едrлф rдiйфfiх aаФдi Ь !a6о!a|с|сння вiПсьюаоaо облkу Фоrsдлн Уrрstн, у
LlрЕр.ль.lоху рзlон| icTa.;

DP.Gr.o.rr' dоfu ,rrr.оr4ро.р.J
ЪЦяп Р€алiraФ rедiв, пэрqдба{онп. про.раlrоо, поl(pаццло.я !абarrв€ння сиcI€flх в]lсьювфо облft(у Фохrдян i рiвня цa€rодlТ мобиi!ацilню( органiэ мiсга;

Фапv!m.ц *rlori. бо(L.rrrr.оIrЕоwr..,

aйoaнocri {iсrа;

Начutьнuк вiilОiлу буаалmерсыаео Флiry mа звimюсmi Ольеа РУБЕЦЬ
(iнiцiалriнiцiал, прiзвище)


