
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності_____________
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури територій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 ”Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів’’:

- г е - План з урахуванням змін Виконано Відхилення
з/п Показники загальний

Фонд
спеціальний

Фонд Разом загальний
Фонд

спеціальний
Фонд Разом загальний

Фонд
спеціальний

Фонд Разом
1. Видатки (надані кредити) 674,496 674,496 674,496 674,496

в т. ч.

1.1.
Б уд івницт во  інш их об 'єкт ів  ко м ун а л ьн о ї 
власност і 674,496 674,496 674,496 674,496

5. Проектування будівництва об'єктів 674,4961 674,4961 674,496 674,496
Відхилення відсутнє

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

ТК
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 674,496 674,496
в т. ч.

2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.3. повернення кредитів
2.4. інші надходження 674,496 674,496

Відхилення відсутнє.;
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.)

№
з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано Відхилення

загальний 
__ Фонд__

спеціальний 
___ Фонд___ Разом загальний

Фонл
спеціальний

Фонл Разом загальний
Фонд

спеціальний
Фонд Разом

1 5. Проектування будівництва об'єктів
продукту

11кількість проектів для будівництва об'єктів, од. ї ї  1 1 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє.
ефективності

1
середні витрати на розробку одногопроекту для 
будівництва об'єкта, тис.грн. 674,496 674,496 674,496 674,496

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє. 
якості

1
рівень готовності проектної документації 
будівництва об'єктів, відс. 100 100 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутнє

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) 674,496 674,496

\5. Проектування будівництва об'єктів \ | I I I  674,496 \ 674,496 \

2 Показники продукту
к іл ь к іс т ь  проектів для будівництва об'єктів,

___________________________ 1 1
3 Показники ефективності

середні витрати на розробку 
одногопроекту для будівництва об'єкта, 674,496 674,496

4 Показники якості
рівень готовності проектної документації 
будівництва об'єктів, відс.

•
1 0 0 1 0 0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

.загальний иосні 
фінансування 

проекту 
(програми),

__________чгі-лгп__________

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
11 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": 

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо: 

актуальності бюджетної програми
Необхідність поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів, забезпечення 
належного рівня безпеки інформаційних систем. Розвиток комунікації з мешканцями міста за допомогою новітніх інформаційних систем. Розширення площі покриття міської 
системи відеоспостереження «Безпечне місто»;

ефективності бюджетної програми
В результаті виконання заходів програми створюється соціальної сервіс-орієнтована єдина система надання послуг для населення в електронному вигляді та створюються і 
розвиваються Зтагі-сервіси для громадян, що надає можливість підвищити якість та забезпечити відкритість і прозорість надання послуг для населення, знизити можливість 
проявів корупції та підвищити взаєморозуміння влади із громадськістю. Розвиток міської системи відеоспостереження «Безпечне місто» підвищує рівень безпеки в місті.;

корисності бюджетної програм
За рахунок впровадження Програми здійснюється концентрація ресурсів у найважливіших напрямах інформатизації Забезпечується взаємодія з мешканцями через 
інформаційно- телекомунікаційну систему «Єдиний вебпортал територіальної громади міста». Розширюється єдина система обміну документами та колективної роботи над 
прийняттям рішень Створюється єдині міські системи моніторингу.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
За результатом виконання бюджетної програми створюються передумови для розвитку інформаційного суспільства в місті, розвитку демократичних інститутів, поява 
сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста, підвищення ефективності та відкритості міського управління, 
підвищення безпеки громадян за рахунок розвитку і широкомасштабного використання інформаційно-комунікаційних технологій, поліпшення якості роботи міського 
господарства, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні та аварійні ситуації.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку І М ЩЕРБАКОВА


