
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

2.

(КТПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

3.

(КТПКВК МБ) 

0216082

(найменування відповідального виконавця)

0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом окремих категорій населення

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) 738,121 738,121 -738,121 -738,121
В  т. ч.

1.1.
Придбання житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства 738,121 738,121 -738,121 -738,121

Низька ефективність бюджетної програми пояснгюється тим, що кошти виділені у 2020 році на придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених 
осіб, які перебувають на обліку та потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання відповідно п.6 розділу 8 програми 
"Соціальний захист на 2020-2022 роки" в сумі 738 121 грн. на придбання 3-х трикімнатних квартир були не використані у зв'язку з тим, що придбати квартири можна на 
умовах співфінансування: 70% - кошти з державного бюджету та 30% - кошти з міського бюджету. До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України не одноразово надавалась інформація, щодо необхідності формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на 
умовах співфінансування, але очікуваний обсяг фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевомуу в сумі 1722300 грн. не надходив, тому квартири не 
були придбані та дана бюджетна програма не виконана.________________________________________________________________
1.1.1. Забезпечення придбання житла для окремих кг 738,121 738,121 -738,121 -738,121
Відхилення виникло внаслідок відсутності субвенції з державного бюджету.

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 731,121 -731,121
В т. ч.

2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.3. повернення кредитів
2.4. інші надходження 731,121 -731,121

Відхилення виникло внаслідок відсутності субвенції з державного бюджету.
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.)

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом

№ з/п Показники

1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення
затрат

1 обсяг видатків на придбання житла, тис.грн. 738,12 738,12 -738,12 -738,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення в сумі 738121 грн. виникло внаслідок відсутності співфінансування з державного бюджету.
продукту

кількість квартир, які планується придбати, од. 3,00 3,00 -3,00 -3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Квартири не були придбані через відсутність співфінансування з державного бюджету.
ефективності

1
середні витрати на придбання однієї квартири, 
грн. 246 040,33 246 040,33 -246 040,33 -246 040,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення в середніх витратах на придбання однієї квартири виникло внаслідок того, що не було субвенції' з державного бюджету на придбання квартир.
якості

динаміка кількості придбаних квартир 
порівняно з попереднім роком, відс. -25,00 -25,00 25,00 25,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло внаслідок того, що в звітньому році квартири не були придбані, збільшилась кількість придбаних квартир.



5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис, грн.)

№ з/п Показники
Попередній рік Звітний рік Відхилення В И К О ! 

(у відсотках
ІВ Н НЯ

загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом

Видатки(надані кредити) 2 011,414 2 011,414 -100,000 -100,000
Затвержені кошти у 2020 році на придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб , які перебувають на обліку та потребують надання житлового 
приміщення з фондів житла для тимчасового проживання відповідно п.6 розділу 8 програми "Соціальний захист на 2020-2022 роки" в сумі 738 121 грн. на придбання 3-х 
трикімнатних квартир були не використані у зв'язку з тим, що придбати квартири можна на умовах співфінансування: 70% - кошти з державного бюджету та 30% - кошти з 
міського бюджету. До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України не одноразово надавалась інформація, щодо необхідності формування 
фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на умовах співфінансування, але очікуваний обсяг фінансування за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевомуу в сумі 1722300 грн. не надходив, тому квартири не були придбані та дана бюджетна програма не виконана.

Забезпечення придбання житла для 
окремих категорій населення 2 011,414 2 011,414 -100,000 -100,000

Відхилення виникло внаслідок відсутності субвенції з державного бюджету на придбання квартир, тому квартири в звітному році не були придбані
1 Показники затрат

обсяг видатків на придбання житла, 2 011,41 2 011,41 -100,0 -100,0
2 Показники продукту

кількість квартир, які планується придбати, 
од. 4,00 4,00 -100,0 -100,0

3 Показники ефективності
середні витрати на придбання однієї 
квартири, грн. 502 853,50 502 853,50 -100,0 -100,0

4 Показники якості
динаміка кількості придбаних квартир 
порівняно з попереднім роком, відс. 100,00 100,00 -100,0 -100,0

Динаміка результативних показників за напрямком не змінювалась, та через відсутність субвенції з державного бюджету квартирой не були придбані.

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

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 X X X

Запозичення до бюджету X X X
Інші джерела X X X



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":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованісь відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо: 

актуальності бюджетної програми
забезпечення придбання квартир воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті - для членів сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого 
перебування на квартирному обліку, та придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб , які перебувають на обліку та потребують надання 
житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання;

ефективності бюджетної програми
поліпшити стан соціальної захищеності воїнів-інтернаціоналістів і їх сімей, а також придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб , які 
перебувають на обліку та потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання;

корисності бюджетної програм
підвищення рівня поважного відношення до воїнів-інтернаціоналістів та покращення в разі необхідності їх житлових умов та надання житла для тимчасового проживання 
внутрішньо-переміщених осіб;

довгострокових наслідків бюджетної програми
поліпшення житлових умов воїнів-інтернаціоналістів та надання житла для имчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР Ірина ЩЕРБАКОВА 
(ініціали/ініціал, прізвище)


