
Р|одаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефекгивносгi бюджетних програм

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОТ ПРОГРАМИ
за 2022 piK

1. 4з00000 Миколаi'вськоТ MicbKoT
(найменування головного розпорядника)

житлово

(ктпквк мБ)

4310000

3абезпечення функцiонування пiдприемств, установ та органiзацiй, що виробляють, виконуютьз.

1кгпкВк мБ]--

4316020 0620 та/або н
ктпквк мБ) (кФквlо (найменування бюджетноi програми)

4, Мета бюджетнот проrрами: 3абезпечення належнот та безперебiйнот роботи об'екгiв житлово-комунального господарства

5. Оцiнка ефекгивностi бюджетноi програми за критерiями:

5,7 'вuконання бюdжеmноi проерамu за напрямамч вuкорuсmання бюожеmнuх кочtmiв-:

з/п показники
l lлан з урахуванням змaн

ис
взагальний

фонд
спецiальний

rЬпц п Разом загальний
фонд

спецiальний
rЬац п Разом загальний

фонд
спецiальний

фонд
_5,026

Разом
1 317,200 54,1,645 858,845 278,045 5з6,61 9 814.66звт.ч. _з9,1 55 44,182

1 .1.

пidпрчемсmв, усmанов mа ореанiзацiй, що
вuробttяюmъ, вuконуюmь mа/або наdаюmь
жчmлово-ко м унал ън i послуеч 317,200 541,м5 858,845 278,о45 536,6t9 814,66з -39,155 -5,026 44,182

,1 .1.1 56,23с 541,645 597,875 56,225 536.61 592,в44 _0,005 -5,026 -5,031

1 81 ,870 | 181,870| 14з,144| 14з,144| _38,726l 38,726
1.1 3 79"1 00 79,1 00 78.675 78,675 -0,425 -0.425

"вuконання бюохсеmнот проzрамч за dжереламч наохоdжень спецiальноео фонdу'':



53:'вuконання резуль х яоказнuкiв бюdжеmнот проерамч за напрямамч вuкорuсmання бюdжеmнuх кошmiв-:

Nе

з/п показники
Jатверджено паспортом бюджетнЪТ

поогDами Виконано
тис.

Вiдхилення
загальний

rlra ц п
спецaальний

фонл Разом заrальний
rtlац п

спецiальнйТ
фонд Разом Разом

1 ,U",n"r""", anоu,-nuau, nuo" On
затра,

1

UUсяг видаткlв для заоезпеченнrТПрйЯтливtrх
умов для спiвiснування людей та тварин,
тис.грн. 181 870 181 870 143 144,03 143 144.03 -38 725.97 -38 725,97

ми та досягнугими резчльтатив ними показникi ами

,1

Кlлькlсть заходiв (пiдбiр трупБбёТпрЙryБЙП
тварин), якi плануеться провести. од. 196 196 167 167 -29 -29

1 927,91 927,91 857,1 857,1 _70.76 -7о 7F,

1

leмll зростання середньоi вартостl Па-
проведення 1 заходу порiвняно з попереднiм
роком, вiдс. 23,1 2з 2.9 2,9 -20,3 ,2о,32

затоат

1

оосяr видаткiв на знесення сайбЁйьно
встановлених МДФ, тис.грн. 79 100 79 100 78 675.46 78 675.46 -424,54 424,54

ЕкчнUмlя Ja рахунок коливання ринкових цlн
продуjсrу

1

кlлькiсть знесення сайоБйьно встаiбБлёнйi
МАФ, од. 56 56 56 56

,1

]ереднi витрати на знеёЪнняЪдбТбIйЕЙП
эамовiцьно встановлених МАФ, rрн. 1 412.5 1 412,5 14о4,92 1 4о4.92 -7,58 -7.58

за раху
якостi



1

од
самовiльно встановлених МАФ

-71.355 71 з55 _59.6 11.685 11,685
попереднiм роком, вiдс.

3 3абезпечення бvнкuiонvвання мёпсy аоQнiltлрц

1 кiлькiсть свiтлоточок. тис.од,
продуlсу l v,Uo

1 0,04 0,04 0.08 0о4
,gк l иtJностl

1

середнl витрати на рриманняфёйбнii
свiтлоточки в piк, грн. 1 405,75 13 54,1,125 14 946,875 1 405,6з 1з 415,47 14 821.1 -0,1 125.655 125,775

1

питома вага вiдремонтованих та заltiнених
эвiтлоточок до загальноi потреби, вiдс- 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0

1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно'r програми

5,4 "вuконання показнuкiв бюdжеmнот проерамч порiвняно iз показнuкамч попереоньоео року'':

Ns
3/п показники

Попереднiй piK 3вiтний piK Еrlдхилення виконання
(v вiлсотках)загальнпй

фонл
спецiальний

tЬонл Разом загальний
фонд

спецiальний
фонл Разом загальний

r.Ьац п
спецiальний

rlrпнп Разом
наданa кредити) 592,073. 80,000 . 67 l :81

qункцlонування мереж
зовн i ш нъоео освimлен ня. 4о2,674 80,00о 482.674 56.225 53о6r9 592,844 -86,037 67а 673.5о0

кiлькiсть свiтлоточок. тис,од 0,066 ллА 0,1 06 0,04 04 0,08 _39,39 -24.5з

З Покс
lвстановити (вiдремонтчвати), тис.од
l3ники ефекгивностi

0,066 0,04 0,1 06 0,04| 0,04|l o,oBl -39,39 -24,5з

6 ,101
12 2 000 8 10],12 1 405,63 1з 415,47 14 821,1 -76 96 570.77 82,95

свlтлоточок до загально] потреби, вiдс ,|00,0 100,0 200,0 100_о 100,0 100 0 -50,0
YgчgJ.,gа9пdп w r rрчп l Irл uвuх умов
спiвiснування пюdей mа mваоuн 95,708 95,708 143.1tU 143,1ц 49,563

чч9лl оуlлd l klb ltv lя JilOезпечення
сприятливих умов для спiвiснування людей
та тварин, грн. 95 708 95 708 143 ,l44,03 143 144,0з 49,56 49,56

-т безпритульних тварин), якi плануеться
провести, од. 127 127 167 ,167 31,50 31,50



середнl витрати на проведення одного
!Ф!оду, грн 753,61 75з,6,1 857,1 5 857.1 5 1з,74 13,74
,g|v!ll JрчUlоппй 9ЕрЕлпDUl БatplUcll На
проведення 1 заходу порiвняно з
попереднiм роком, вiдс, 34.з 34,з 2,9 2,9 _91,7 -91 ,7

знесення самов iльно всйановленuх
млФ 93,69о 93,69о 78,675 78,675 -16.о26

оосяг видаткlв на знесення самовiльно
93 690 93 690 78 675,46 78 675,46 -16,03 -16 озановлених мА(p. гон.

z l luкdJFlики llсlодчктч
кlлькlсть знесення самовlльно
встановлених МАФ, од. 19 19 56 56 194,74 194,743 Показники ефеЙивностi
середнl витрати на знесення бдбТбдйПйцГ-
самовiльно встановлених МАФ. rон. 4 931.08 4 931,08 1 404,92 1404,92 -71 ,51 -71,51
.qмll ýPUUldHHH ёaJPlOUll зне(ЕнНЯ | ОД.
самовiльно встановлених МАФ порiвняно з
попереднiм роком, вiдс. з33,66 зз3,66 _59.67 -59.67 1 

,l7,88 -117,88

5.5 "Вчконання iнвесmuцiйнuх (проекmiв) проерам. :

Код показники
фiнансування

проекry
(програми),

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод Вiдхилення виконано всього

3алишок
фiнансування на
майбугнi перiоди

1 2 3 4 5 6=5_4 7 8=3-71.1 х х хDюджет розвитку за джерелами х х хпадходження lз загального фонду бюджету х
ичення

х

2
Бидатки Ьюдх(еry розвитку

всього: х х х
2.1 всього за iнвестицiйними пDоектами
2-2

капlтальнi видатки з угримання
бюдr<етних чстанов х х х

5.6 "Наявнiсmъ фiнансовuх пору.аенЬ за резульmаmамч конmрольнuх захооiв':

фiнансових порушень не виявлено;

5.7 "Сmан фiнансовоi ilчсцuплiнч":

J}iики якостl

надходження всього:

х х
х х

джерела х х



задовiльна, кредиторська та дебiторська заборгованостi вiдсrгнi;

6. Узагальнений висновок щодо:

бюожеmноi

N956/62, що е актуальною мя подальшоi реалiзацiТ з метою
забезпечення належноi та безперебiйнот роботи об'екгiв житлово-комунального господарства;

ефек m u в нос m i бю оже m Ho|i п ooz па м t t
Ьод€гна проrрама викОнана ia 93,З%, завдяки чОму була заб€зпе.€,lа налех{на та безперебiйна робота об erriB х!rrлово-lохунальною гослqдарствэ рэйону;

юрlrснфlпl бlоё,хелfid лро2ран
вихонання видрлених асигнУвань У 2021р яа реалiзацiю проФаr.и дало мо)Фивiсгъ за6€зпечити спрrятливи Умовl{ для слiвiснуваня лlодрй та тваРин' а та{ох зrЕсення
самовiльно всгановл€них МАФiв, функФонування Mepel( эовнirлнього осЁiтлення:

d.rее.rcпryю,}Фвlrх lr?aлId$в афхеrпнd пр"4амu
Р€ЗУЛЬТаТЛ ВИФнання бЦд2l€гноТ проФами буд.rь виlФристовуватись мя проведення аналiзу та смадання розрзхункiв на насryлнi ром;

Начальнчк вiddiлу буеалrперськоео облiку mа звimносmi ац
(пцпис) l

Опьеа РYБЕЦЬ
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


