
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

1. 0180 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

2.

(КТПКВК МБ)

3810000

(найменування головного розпорядника)

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

3.

(КТПКВК МБ)

3810180

(найменування відповідального виконавця)

0133 Інша діяльність у сфері державного управління
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного виконання судових рішень

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис, грн.)

ПЧ2
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) 0,08 0,08 -0,08 -0,08

В т. ч.

1.1.
Інша діяльність у  сфері державного 
управління 0,080 0,080 -0,080 -0,080

1.1.1. |Виконання рішень про стягнення заборгованості | 0,080| | 0,080| І | І -0,080) | -0,080
Відсутність підстав для вирішення питань на виконання судових рішень_____________________________________________________________________________________________________

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис, грн.)

ПЧ5”
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. 1

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”:

№
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 Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради

затрат

1
обсяг видатків на виконання судових рішень про 
стягнення заборгованості, грн. 80 80 -80 -80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутність підстав для виконання касових видатків
продукту

1
кількість виконаних судових рішень та 
виконавчих документів, од. 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутність прийнятих судових рішень
ефективності

1
середні витрати на один виконавчий документ, 
грн. 80 80 -80 -80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутні
ЯКОСТІ

1
рівень виконання судових рішень та виконавчих 
документів, відс. 100 100 -100 -100

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 
(V відсотках)

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд Разом загальний

Фонд
спеціальний

Фонд Разом загальний
Фонд

спеціальний
Фонд Разом

Видатки(надані кредити)



виконання рішень про стягнення 
заборгованості з виконавчих органів 
Миколаївської міської ради

( | г

1 П оказники затр ат
обсяг видатків на виконання судових  
ріш ень про стягнення  заборгованості,

2  П оказники продукту
к іл ь кіс т ь  виконаних судових р іш ень та  
виконавчих документів , од.

3  Показники еф ективності
середні витрати на один виконавчий  
докум ент, грн.

4  Показники якості
рівень виконання судових р іш ень та  
виконавчих докум ентів , відс.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

^аіальнии оосиі 
фінансування 

проекту 
(програми),

Р Г І . П Г П

План на звітний 
період 3

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: X X X

Бюджет розвитку за джерелами X X X
Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку) X X X
Запозичення до бюджету X X X
Інші джерела X X X

Відсутність підстав до здійснення касових видатків;
Відсутні;

2
Видатки бюджету розвитку 

всього: X X X
2 . 1 Всього за інвестиційними проектами
2 . 2

Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ X X X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": 

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Заборгованість відсутня;



6. Узагальнений висновок щодо: 

актуальності бюджетної програми
Забезпечення, виріш ення проблеми виконання ріш ень б ез негативних наслідків, зокрем а, блокування рахунків та  накладання штраф ів; 

ефективності бюджетної програми
З аб езпечення  належ ного  виконання грош ових зобов’язань, які виникли на підставі р іш ень про стягнення коштів міського бю джету, боржником яких м ож е бути д епартам ент; 

корисності бюджетної програм
Б езпереб ійне і б езпереш код не виконання ріш ень судів та  інш их виконавчих докум ентів  департам ентом ; 

довгострокових наслідків бюджетної програми
Запобігання негативним  обставинам , щ о  можуть передш кодж ати безперебійній  ф інансово-господарській діяльності д епартам енту;

Керівник

Головний бухгалтер

В. ЯРОШЕНКО 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. КУШНІР
(ініціали/ініціал, прізвище)

/І


