
Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефекrивностi бюджетних програм

1. 4300000

оцlнt(A ЕФЕктивностl БюркЕтноi прогрАми
за 2021 piK

Мм i н icTpa цiя Щентрал ьного ра йону П'l иколаi'вс ькоi м ic ькоТ ради
(ктпквк мБ) (найменування головноrо розпорядника)

3. 4318230 0380 lншi заходи громадGького порядку та безпеки
ктпквк мБ) (кФквl0 (найменування бюджетноi програми)

il. мoтi ФодrЕтнот пaоrDsмr: nU| РЕ4lкчlд€РмЁп9l l'9lпlиih 
' 

GчЕр| 
''рgчцЕп''м 'lPdщlluPrmEn

розробrrоння та Ф$rття lоммеlrc, заходiв, сalрямованих на усlнення причин та умов вчик)ння пртиправних дiянь на
I€риторiI раПону; налагqр*ення i пiдФимка дiевоТ спiвпрsЦ правоохороннж opгаHiв та Фомадських формувань з
охорони Фомадськоrо Iюрядlry мiсга Мик(иа€aв.

5. Офвха эфэкrхвностl Фqд(опrоi про]р.ни rэ хрпýрlямr:

5,7 'Вuюнаюа М*ёalrноТ прФрaаrч зэ нaпряuепч вuхорarспанrп бюаrоmнuх хоo,/'пЬ.:

Проведення оплати комунальних послуг та
на об'екгах для забезпечення

_,| 1,578
,зв язкy з вlдсугнlстю в програмi здaйснення видаткiв за

надiйного контролю за станом
законностi i правопорядку в районi, запобiгання
скоенню злочинiв та забезпечення високого

5.2 "Вuконання бюdжеmноТ проерамч за dнсереламч наdхоdжень спецiальноzо фонdу":

lG

з/п показники
1lлан з чрахчванням змiн Ёиконано вaдхилення

загальнии
rboH п

Gпецlальнии
rlrau п Разом заrальний

йонл
Епецlальнии

r{rnH п Разом загальнии
rtrанл

спецlальнии
rlrпц п Разом

l. идатки (наданi кредити) 87l,39i 871. Б5:j -18.37{
вт.ч.

, -1-

lнщtээжо<rцеромаоськоеоlоря frа
безпекч 8тl -з97 871.397 85з.о22 85з-о22 4а-з75 -18.375

111 lроведення поточного DeMoHTv об'екгiв 171 92( 171 92( 165,44с 165 44( -6 47А -6 474
экономiя за раryнок коливанняринкових цiн

1.1.2. 40.з9j 40 зq7 28.81€ 28.81€ -11 q7,

1.1.з.
1ридбання обладнання для забезпечення
]павоохопоннпт лiспьнпaтi 81.08( 81 .08с 80 76с 80 76г -0.32( -о-з2(

экономlя за рахунок коливання ринковоТ цiни

э / б.UUL 5 /Б t)(Jt 5l 1.99l 577.ss1 _0-о0: -0 о0::



Показники | План з урахуванням змiн Виконано | Вiдхилення

5.3 -ВuКОнання резуrtьmаmчвнarх показнuкiв бюОжеmноТ проерамч за напрямамч вuкорuсmання бюОхсеmнuх коaumiв':

м
з/п показники

3атверджено паспортом бюдlсетноI
пDогDами

Виконано Вiдхилення
загальний

фонд
спецiальний

сЬонл Разом заrальний
tЬон,п

спецaальний
rЬонл Разом загальний

lЬонл

спецiальний
фонд Разом

1 3аб.эоё|lеlм юdlаrюф юнпфолю з. см эrdовюсйi 
',р..олорrdrу 

а рroолi, gфбiФrя cxoeriш arocrrrr. ,m э.6.sr,€,..iiм ..;.йй,й.ш lt,оrЕ|лм. . rл8
затрат

1

{Juсяt видаткlв на заоезпечення надlиного
контролю за станом законностi i правопорядку в
Dайонi. гDн. д7rl Flа Еа9 ЁlQ

2 кiлькlсть штатних одиниць , штатна одиниця 7,0с 7,0с 7,0с 7,00
продукту

'l |кiлькiсть заходiв по вiдпрацюванню району, од ý-00] 500l зss| зssI тпI 11
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнrгими результативними показниками
,/ зв'язку з виробничою необхiднiстю проведено меньше заходiв по вiдпрацюванню оайонч

2|проведено бесiд з наqеленням, од. 500l 500| 40sl 4оsl -92 -92
Пояснення Щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнуrими результативними показниками
зiдхилення внаслiдок скорочення облiкових злочинних елементiв

у l lрdцlБник

правоохороних органiв щодо документального
оформлення злочинiв правопоочшень. од. 50 5с 28 28 22 -22

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
вiдхилення у зв'язку з вiдсугнiстю запитiв правоохоронних органiв

lективностl

1

витрати на угримання однiеI штатноI одиницi,
грн. 83 857 вз в57 82 571 82 571 1 28с 1 286

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнугими результативними показниками
рiзниця за рахунок показника затрат

2
загальна кlлькlсть проведених заходlв на одного
штатного працiвника , од. 71 71 сЁ 55 1 _16

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
рlзницl !9 рехунок показника продукry

1 залишок на початок ookv х х
вт.ч.
зласних надходжень х
{ших надходжень х

]дходхення
вт.ч.

z.,l. власнl надходження
2.2. надходження позик

2.4.
повернення кDедитiв
ншl наllходження

3 алишок на кiнець Dокч
зт.ч.

з1 зласних наllходжень
3.2. нших надходжень



якостi
|динамlка зоlльшення загальноl кlлькостl заходlв

|у плановому перiодi порiвняно з попереднiм
lpOKUM, вlдс. 1-5.э 233 1ь6,бб l ьё.бt, l4.34 i 4,.з4

2 |Провеdення поmочноео ремонmч o6'enmiт
затрат

1

оосяги видаткlв на поточний ремонт оо'екгiв,
грн. 172 172 165 165 -6 -6

Пояснення щодо причинрозбiжностей мiж затвердженими та досягнугими результативними показниками
економiя за рахчнок коливання ринкових чiн
продуl(ту

1

иетраж об'екга, що плануеться поточно
зИремонryвати. кв. м. 42 42 42 42

}ективностl

1

середнi витрати на один квадратний метр
поточноrо оемонтч. гон, 4 054,72 4 054,72 3 902,03 3 902,03 -152,6ý 152,69

lояснення Щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнугими резчльтативними показниками
)озбiжнiсть за рахунок недовиконання показника затрат
якостl

1

Ilиluма вага поточно вlдремонтованих оо,екпв у
загальнiй кiлькостi об'ектiв, що потребують
ремонry вlдс. 100 100 100 100

3 ПроВеОення оплаmч комyнальнuх послlле mа енереоносiiв на о6'екmах dля забезпечення правоохооонноi Оiяльносmi
затрат

1

оосяг видаткlв на оплату комунальних послуг та
енеDгоносiТв. гDн. 40 4а 29 29 1 1

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнчтими Dезчльтативними пока3никами
певнi опорнi пУнкги не 3абезпеченi лiчильниками,зв язку з вИсуrнiстю в програмi здiйснення видаткiв за виготовлення проектiв по встановленню
пр9дуlсгу

1

KlJ lDKrU l D UU U\ l lЁ лJ lH JdUgJl lечgння
правоохоронноТ дiяльностi, на яких плануеться
проводити оплаry комчнальних послчг, кв. м. 297 297 297 297

эфекгивностi

1

WуGлпl Еи l рd l и пd Ul lJ ld l у кUмунdl lьнил l |UUJ lyl
та енергоносiТв за 1 об'екг для забезпечення
правоохоронноТ дiяльностi. грн. 136 136 97 97 _з9 -39

lояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнчтими резчльтативними показниками
розбiжнiсть за рахунок недовиконання показника затрат
якостl

1

зlдсоток сплати за комунальнl послуги та
энергоносii, вiдс, ,l00 100 100 ,l00

4 прчdбання облаёнання dля забезпечення правоохоронноi diяльносmi
затрат

1 обсяг видаткiв на придбання обладнання, грн 8,1 81 я1 я1

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнWими резчльтативними показниками
экономiя за рахyнок коливання ринкових цiн
продуlоу

1

klj lDklu l ь uul ldлнdння лJ lx заuезl lечення

правоохоронноТ дiяльностi, що плануеться
придбати, од, 42 42 42 42

ефективностi

1

wрtлпl ёиlрёlи Hd l lрилudння l uлиницl

облад на ня я д пя за без печен+.| я правоохоро+lfiоТ
qiяльностi, грн. 1 930 1 930 1 923 1 923 -8 _€

lояснення щодо причин розбtжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
экономiя за рахчнок коливання Dинкових цiн
aKocTl



1

UlлUol(.)к придOання оOладнання для
забезпечення правоохоронноТ дiяльностi до
потреби v пDидбаннi. вiдс. 100 100 100 100

1 3а3t ачают"ся yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетнот програми.

5.4 "Вuконання показнuкiв бюdжеmноr проерамч порiвняно iз показнuкамч попереOньоео року":

м
з/п показники

Попереднiй piK 3вiтний piK t lдхилення виконання
lv пiлеоткахl

загальнии
фонд

спецaальний
фонд Разом загальний

фонл
спецiальний

rhонл Разом загальний
lЬанл

спецiальний
rhrrнл Разом

Видатки (наданi кредити) 748,132 748,132 856,622 856,622 14,501 14.501

l Iровеоення поmочноео ремонmу
о6'екmiв 148,661 148,661 169,046 169,046 13,712 13,712

1 Показники затрат
UUся| и вида]кlв на t|Oточнии ремонт
об'екгiв, тис.грн. 149 149 165 165 11 11

2 Показники продукгу
метраж оо екта, що плануеться поточно
вiдремонтувати, кв. м. 30 з0 42 42 39 2о

3 Показники ефекгивносri
середнl витрати на один квадратний метр
поточного ремонту, грн. 4 890J8 4 890,18 3 902,0з 3 902,03 -2о,21 -20.21

4 Показники якосri
oql с l lv l vf пч Dlдуgмчп | vЕqпил

об'екгiв у загальнiй кiлькостi об'екгiв, що
потребують ремонту, вiдс. 100 ,l00 100 100

послуе mа енереоносfuЪ на о6'екmах Оля
за без п е че н ня п ра воохорон ноi
diяльносmi 22,651 22,651 28,819 28,819 27,230 27,230

1 Показники затрат
оЬсяг видаткiв на оплату комуналънrа><

послуг та енергоносiТв, тис.грн. a., 2з 29 29 27 27
2 Показники продукту

правоохоронноТ дiяльностi, на яких
планусться проводити оплату комунальних
послчг, кв. м. 165 165 297 297 oU oU

lоказники ефективностl
ччY9fl! ll

послуг та енергоносiiв за '1 об'егг для
забезпечення правоохоронноi дiяльностi,
грн, 137 1з7 97 97 -29 -29

4 Показники якостi
вlдсоток сплати за комунальнl послуги та
енергоносii, вiдс. 100 100 100 100



,,rJgччоdпл ччtrqчdаdпп gr,d

забез п е ч ен н я п рав оохо ро н Hoi
оiяльносmi 27.00о 27,000 80,760 8о,760 199,111 199,111

'1 Показники затрат
uucяl tlидаткlв на придоання ооладнання,
тис.грн. 27 27 81 8,1 199 199

2 Показники продуrгу
,lqлa лtl

правоохоронноТ дiяльностi, що плануоться
придбати, од. 17 17 42 42 147 147

З Показники ефекгивностi

обладнання для забезпечення
1равоохоронноТ дiяльностi, грн. 1 588 1 588 1 92з 1 923 21 21

4 Показники якосгi
9lЁчч l чл l lрrla.{чgппл vvJ lqлпqппл лJ l'

забезпечення правоохоронноТ дiяльносri
до потреби v придбаннi. вiдс. 100 100 10с 100

сmаном законносmi i правопоряdllу в
paйoиi, запобiеання скоенню злочuнiв
mа забезпечення вчсокоео рiвня i\
розкр u m mя, вrru mmя i н шuх 549,820 549,820 577,997 577.997 5,125 5,125

1 Показники затрЪi
чч9лl оуlлq l пlЕ пq ýqчgýl lЕчЕппх ddлlин(

контролю за станом законноgгi i

правопорядку в районi, тис.грн. 550 550 578 578 5 5
кlлькlсть штатних одиниць . штатна 8,00 8,00 7.00 7, ,l2.50 -12

2 Псlказники продуlоу
кlлькlсть заходlв по вlдпрацюванню району,
сд. 484 484 з88 388 -20 -2о

до]кум9цтФгllцоjg !ф9рмдgц!s!дqчцщq
правопорчшень, од. 17 17 28 28 65 65
проведено бесiд з населенням, од 307 307 408 408 33 JJ

3 Показники ефективностi
витрати на утримання однlеi штатноТ
одиницi, гон. бв727 68 727 82 571 82 571 20 2о
загальна к|лькlсть проведених заходlв на
сдного штатного працiвника , од, 61 61 55 55 10 10

4 Показники якостi
J I

3аходiв у плановому перiодi порiвняно з
попереднiм роком, вiдс. з,872 3,872 158,66 158.66 3 997.62 3 997,62



фiнансування l План на звiтний

(проrрами), | ураryванням змiн

3а рахунок коливання ринкових цiн, певнi опорнi пункти не забезпеченi лiчильниками,зв язку з вiдсрнiстю в

Вiд<lлення виконано всього
3алиtлок

фlнансування на
майбуmi перiодtt

аб "rИrarrkлrь фrr,arrclal8 aoo,t .frb ra рФtura,rшa, mrrrPor},rarr !a!olrJa';

ФtýнGоgх поЕlу[лвtъ r€ rшaлоrý

П7'Сrrar, фraraсоaоrа.сa|rttлфrr':

Стaн Фнаmaоl дlG+iппiнх lqдрвitнirП: ll.бit!роыa т. l9qmтlpcь[a laборalaанlсrь у 2ОЮ та 2О2'| por aМrня ;

G. yaaltльarea{rl Brcloaot aпo:
@
З+@аЁоtЁа,нF.ф*rfl!fiоiт..'i!qlдrщtflФtпшу.Ф.d1!.1Шlsrrпцrаt i!рrllйьт! ФG|ffiJtФпm

Проaрама с та эалrщаетьGя аrrуальноФ для под!льlлоI п реsлiзаlliТ, др!фмG вaтfuмrх нзвльнi проfuёми rcшlФнфв раtонs

.ф.rrrr..оriосr' droale.rrrroirrpoaP.ru

rвйонi lricra;

!Ф.rсr.оGrrrt6rойФrrrrоIrроqр.r.
З9вдяш хоцлам, вlцirlеним з Mlcbio.o борiеry }в реалiззфю проlрашi у 2021 роЦ, вдалося чiйснкти ýаФдх ! прфiлакrхiх пра!опоруU.Ень Ts злфиннфтi у Lв{тральюarу

dоФосlttроIооtr r.acrrЁrЬ 6'оаюr|rr.оf .Po.p.flU
Програма € результативною лише при наявностi вiдповiдного бюркетного фiнан9ування,

Начальнuк вiiйiлу бухаалmерсьt(оео облiry mа звimносmi 
Gii;i| \/

оскiльки нацiлена на подолання сьогоденних проблем з пiдтримки правопорядку району;

Опьеа РУБЕЦЬ
(iнiчiали/iнiчaал, прiзвище)

показники виконано за
лл!_.,.-; -л_!л -..9P.va{


