
Результати аналізу ефективності бюджетної програми 
за 2019 рік

1. 0100000_________ Кременчуцька районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000_________ Кременчуцька районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного виконавця)

3. 0110150 0111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районнпї у місті ради (у разі її
створення), міської,селищної,сільської рад

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п Назва підпрограми/завдання бюджетної 
програми

Кількість нарахованих балів
Висока
ефективність

Середня
ефективність

Низька
ефективність

3авдання:3абезпечення виконання наданих
законодавством повноважень

15

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п Назва підпрограми/завдання бюджетної 
програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, 
визначення факторів через які не досягнуто 

запланованих результатів

Вик.Штанько Л.В.

Голова Кременчуцької



Аналіз ефективності бюджетних програм

Показники Ідентифікатор Попередній 1 сріод Звітний період
** Затверджено Співвідноніс Затверджено с ІІВВІДІІОНІС

паспортом

бюджетної

ПІІЯ

фактичних

та планови

паспортом

х бюджетної

II

ф

ІЯ

актичних

планових

програми Виконано показників програми Ві■копано п жазників
Показники ефективності:
кількість виконаних
листів,звернень,заяв,скарг на одну посадову 
особу

1 96 103 1,073 94 87 0,926

Кількість прийнятих нормативно- 
правових актів на одну посадову особу

13 11 0,846 12 11 0,917

Кількість виконаних довідок на І 
працівника трудового архіву

637 662 1,039 662 763 1,153

Витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

242,6 221,059 0,911 253,024 214,888 0,849

Середній індекс виконання показників 
ефективності (І еф)

96,7 96,1

Показники якості:
Відсоток прийнятих нормативно- 
правових актів у загальній кількості 
підготовлених

99 89 0,899 " 99 100 1,010

Відсоток вчасно виконаних
лис гів?зверііен'ь,заяв,скарг у їх загальній 
кількості

100 100 1,000 100 98,9 0,989

Відсоток вчасно виконаних довідок 
працівником трудового архіву у їх 
загальній кількості

100 100і 1,000 100 100 і;ооо

Середній індекс виконання показників 
якості (І як)

96,6 100,0

Порівняння результативності бюджетної 
програми із показниками попередніх 
періодів (І І ) ***

0,9934

Кінцевий розрахунок загальної 
сфективноегі бюджетної програми 
(Б)****

211,1

15 балів

* Середні затрати на обслуговування одного читача є показником-дестимулятором
** Ідентифікатор"!" показник-стимулятор

Ідентифікатор "2" показник-дестимулятор
*** Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із 
показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Ефективність бюджетної програми Кількість балів
Висока ефективність 215 і більше балів
Середня ефективність 190-215 балів
Низька ефективність менше 190 балів



Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2019__рік

1. 0100000__________________ Кременчуцька районна рада________________________________________
(К'ІІККК де (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000_______________ Кременчуцька районна рада_____________________________________________
(КІІКВК ДЕ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. ОІ10150______________ 0111______ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради,районної ради ,районної у місії ради ( у разі її створення),міської,селищної,сільської рад___________________________________

(КПКВК де (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
забезпечення роботи ради та депутатського корпусу районної ради в ін тересах територіальних громад у межах повноважень, визначених Конституцією
України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п 1 Іоказники

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) .3262,185 912,714 4 174.899 2809,371 736,275 3545,646 -452.814 -176,439 -629,253

Пояснення щодо причин відхилення касових вида тків (наданих креди тів) від планового показника - відхилення за рахунок відшкодованих сум орендарями, 
раціональним та економним використанням комунальних послуг, енергоносіїв, та в зв"язку з не виконанням робіт по капі тальному ремонту, послугам за рахунок 
спеціального фонду.

В т. ч.

1.1

Напрям ви кори стан и я 
бюджетних кош тів - 
забезпечення 
виконання функцій і 
завдань покладених 
на Кременчуцьку 
районну раду 3262,185 912.714 4 174,899 2809,371 7.36,275 3545,646 -452,814 -176,439 -629,253



І Іояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відхилення за рахунок
відшкодованих сум орендарями, раціональним та економним використанням комунальних послуг, енергоносіїв.та в зв"язку з не виконанням робіт по капітальному
ремонту, по послугам за рахунок спеціального фонду ____________________________________________________________________________________________________

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. гри.)

N з/п 1 Іоказники План з урахуванням змін Викопано Відхилення

1. Залишок на початок року X 354,626 X

В т. ч.
1.1 влаеиих надходжень X 354.626 X

1.2 інших надходжень X X

1 Іакопичеппя коштів па рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді
2. 1 Іадходжепия 835,384 1077,059 -241,675

В т. ч.
2.1 власні надходження 835,384 1077,059 -241,675

2.2 надходження позик
2.3 повернення кредитів
2.4 інші надходження

І Іадходжепия коштів від оренди майна у порівнянні з запланованими доходами перевищено па 241.675 гри.яке виникло за рахунок зміни розміру орендної плати та
нарахування іидскеу інфляції

3. Залишок на кінець року X 695,410 X

В т. ч.
3.1 влаеиих надходжень X 695,410 X

3.2 інших надходжень X X

І Іакопичеппя коштів па рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді



5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. три.)

N з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
загальний

фонд спеціальний фонд разом

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Кременчуцьку районну раду

1. затрат
Кількість штатних
одиниць 16,5 0,0 16,5 15,0 0,0 15,0 -1,5 0,0 -1,5
Витрати на 
виконання наданих
законодавством
повноважень 3262,185 912,714 4174,899 2809,371 736,275 3545,646 -452,814 -176,439 -629,253

Пояснения щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення пояснюється позаповненими посадами в 
зв"язку з обмеженим фондом оплати праці доведеним згідно рішень сесії па 2019 рік та відшкодованими сумами орендарями, раціональним та економним 
використанням комунальних послуг, енергоносіїв, в зв"язку з не виконанням робіт по капі тальному ремонту, по послугам за рахунок спеціального фонду

2. продуту

Кількість отриманих 
листів, звернеш», заяв, 
скарг 1133 0 1133 1045 0 1045 -88 0 -88
Кількість прийнятих 
пор мати в і ю-11 раво в и х
актів 140 0 140 134 0 134 -6 0 -6

Кількість отриманих 
та опрацьованих заяв
головним
спеціалістом 
трудового архіву 172 0 172 186 0 186 14 0 14

Кількість отриманих 
та опрацьованих
запитів головним 
спеціалістом 
трудового архіву 49 0 49 41 0 41 -8 0 -8

Кількість виконаних 
довідок головним 
спеціалістом 
трудового архіву 662 0 662 763 0 763 101 0 101



Кількість прийнятих 
розпоряджень голови 
районної ради з
ОС НО В НОЇ Д І Я Л Ь11 ост і 90 0 90 103 0 103 ІЗ 0 ІЗ

Кількість прийнятих 
розпоряджень голови 
районної ради з 
особового складу 70 0 70 66 0 66 -4 0 -4

Пояснення щодо розбіжностей між факііншими та плановими результативними показниками -Зменшення кілі,кості отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг виникло через розміщення більшості інформації на самії установи.Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється 
внесенням змін до Закону про оцінку земель, змінено повноваження щодо затвердження технічної докумен тації по нормативній грошовій оцінці земельних 
ділянок.Збільшення кількості отриманих та опрацьованих заяв головним спеціалістом трудового архіву через збільшення кількості заяв.Зменшення
кількості отриманих та опрацьованих запитів головним спеціалістом трудового архіву за рахунок . ...........енпя запи тів Кременчуцького об'єднаного
управління пенсійного фонду України Полтавської області .Збільшення кількості виконаних довідок головним спеціалістом трудового архіву за рахунок
збільшення звернень.. ............енпя прийнятих розпоряджень голови районної ради з основної діяльності пояснюється збільшенням прийнятих рішень по
оренді майна.Зменшення кількості прийнятих розпоряджень голови районної ради з особового складу пояснюється через відсутність потреби в прийнятті 
розпоряджень на протязі року.

3. ефективності
Кіл ь к і сть в и кої і ан и х 
л исті в,звері іеі і ь,зая в,с 
карг па одну посадову 
особу 94 0 94 87 0 87 -7 0 -7
Кількість прийнятих 
норматив і ю-правових 
актів на одну 
посадову особу 12 0 12 11 0 11 -1 0 -1
Кількість виконаних
довідок на 1
праці ви и ка трудового
архіву 662 0 662 763 0 763 101 0 101
Витрати на 
утримання однієї 
штатної одиниці 197708,18 55316,00 253024,18 170264,94 44622,73 214887,67 -27443,24 -10693,27 -38136,51

Пояснения щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками -відхилення пояснюється зменшенням кількості отриманих 
листів, звернень, заяв, скарг, кількості прийнятих нормативно-правових актів, збільшенням звернень до трудового архіву, відшкодованими сумами 
орендарями, раціональним та економним використанням комунальних послуг,енергоносіїв , в зв"язку з невиконанням робіт по капітальному ремон ту, по 
послугам за рахунок спеціального фонду.

4- якості



Відсоток прийнятих 
нормати в н о- п раво ви х 
актів у загальній 
кількості
підготовлених 0 99 100 0 100 1 0 1
Відсоток вчасно 
виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг 
у їх загальній 
кількості 100 0 100 98,9 0 98,9 -1,1 0 -1,1

Відсоток вчасно 
виконаних довідок 
працівником 
трудового архіву у їх 
загальній кількості 100 0 100 100 0 100 0 0 0

І Іояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - па протязі 2019 року всі рішення які виносились па розгляд 
сесії було прийнято, листи, звернення, заяви, скарги, викопані не вчасно через звернення в 2019 році на чергову сесію в 2020 році.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих па 
досягнення цих показників

Напрям використання бюджетних коштів
Забезпечення 
виконання функцій і 
завдань покладених 
на Кременчуцьку 
районну раду 3262,185 912,714 4174,899 2809,371 736,275 3545,646 -452,814 -176,439 -629,253

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п Показники

Попередній рік Звітний рік
Відхилення виконання 

(у відсотках)
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Видатки (надані 
кредити) 2557,464 868,956 3426,420 2809,371 736,275 3545,646 251,907 -132,681 119,226



Пояснения щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року- в 
зв"язку з внесенням змін до 1 Іоетанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 ”1 Іро упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів" (зі змінами) збільшено посадові оклади працівників органів 
місцевого самоврядування у зв"язку з чим зросли видатки па оплату праці . зростанням тарифів збільшено видатки па комунальні послуги, збільшенням 
кількості відряджень збільшено ви трати па відрядження, зменшено ви грати по загальному фонду па придбання предметів,матеріалів,обладнання та 
інвентарадттримаипя послуг,окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку,інші поточні видатки. 1 Іо 
спеціальному фонду зменшено витрати у порівнянні з попереднім роком па придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, капітальні 
видатки, а збільшено видатки на оплату послуг.

В т. ч.

1 Іапрям використання 
бюджет них кош тів - 
Забезпечення 
виконання функцій і 
завдань покладених 
па Кременчуцьку 
районну раду 2557,464 868,956 3426,420 2809,371 736,275 3545,646 251,907 -132,681 1 19,226

Пояснення щодо збільшення (зме.....енпя) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із
аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання кош тів - в зв"язку з внесенням змін до 1 Іоетанови 
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "1 Іро упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури,судів та інших органів" (зі змінами) збільшено посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування у зв'язку з чим 
зросли видатки па оплату праці , зростанням тарифів збільшено видатки па комунальні послуги, збільшенням кількості відряджень збільшено витрати на 
відрядження, зменшено витрати по загалі.пому фонду па придбання предметів,матеріалів,обладнання та іпвентара,отримання послуг,окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку,інші поточні видатки. 1 Іо спеціальному фонду зменшено витрати у 
порівнянні з попереднім роком па придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвен таря, капі тальні видатки, а збільшено видатки на оплату послуг.

1. затрат
Кількість штатних
одиниць 15,5 0 15,5 15 0 15 -0,5 0 -0,5
Витрати на 
виконання наданих
законодавством
повноважень 2557,464 868,956 3426,420 2809,371 736,275 3545,646 251,907 -132,681 1 19,226

2. продукту
Кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 
скарг 1133 0 1133 1045 0 1045 -88 0 -88
Кількість прийнятих 
і ю р м ати в и о-11 раво в и х
актів 140 0 140 134 0 134 -6 0 -6



Кількість триманих 
та опрацьованих заяв
головним
спеціалістом 
трудового архіву 172 0 172 186 0 186 14 0 14

Кількість отриманих 
та опрацьованих
запитів головним 
спеціалістом 
трудового архіву 49 0 49 41 0 41 -8 0 -8

Кількість виконаних 
довідок головним 
спеціалістом 
трудового архіву 662 0 662 763 0 763 101 0 101

Кількість прийнятих 
розпоряджень голови 
районної ради з 
основної діяльності 90 0 90 103 0 103 ІЗ 0 13

Кількість прийнятих 
розпоряджсі 11, голови 
районної ради з 
особового складу 70 0 70 66 0 66 -4 0 -4

Кількість т риманих 
листів, звернень, заяв, 
скарг 1133 0 1133 1045 0 1045 -88 0 -88

Кількість прийнятих 
нормативно-правових
актів 140 0 140 134 0 134 -6 0 -6

Кількість отриманих 
та опрацьованих заяв
головним
спеціалістом 
трудового архіву 172 0 172 186 0 186 14 0 14

Кількість отриманих 
та опрацьованих 
запитів головним 
спеціалістом 
■трудового архіву 49 0 49 41 0 41 -8 0 -8

Кількість виконаних 
довідок головним 
спеціалістом 
■трудового архіву 662 0 662 763 0 763 101 0 101



Кількість прийнятих 
розі юряджсі 1 ь голови 
районної ради з 
основи ОЇ Д І Я JІЫ1 ості 90 0 90 103 0 103 ІЗ 0 13

Кількість прийнятих 
розі юряджсі і ь голови 
районної ради з 
особового складу 70 0 70 66 0 66 -4 0 -4

3. ефективності
Кількість виконаних 
л исті в,звері іеі і ь,зая в,с 
карг па одну посадову 
особу 103 0 103 87 0 87 -16 0 -16

Кількість прийнятих 
нормативно-правових 
актів па одну 
посадову особу 1 1 0 1 1 1 1 0 11 0 0 0
Кількість викопаних 
довідок на 1
11 раці ві і и ка трудової о 
архіву 662 0 662 763 0 763 • 101 0 101

Ви трати на 
утримання однієї 
штатної одиниці 164,998 56,062 221,060 170,265 44,623 214,888 5,267 -11,439 -6,172

4. якості
Відсоток прийнятих 
норм а ги в 11 о-11 раво в и х 
актів у загальній 
кількості
підготовлених 89 0 89 100 0 100 11 0 11

Відсоток вчасно 
виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг 
у їх загальній 
кількості 100 0 100 98,9 0 98,9 -1J 0 -1,1
Відсоток вчасно 
викопаних довідок 
працівником 
трудового архіву у їх 
загальній кількості 100 0 100 100 0 100 0 0 0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів



І Іапрям використання 
бюджетних КОПІ гін

Забезпечення 
виконання функцій і 
завдань покладених 
на Кременчуцьку 
районну раду 2557,464 868,956 3426,420 2809,371 736,275 3545,646 251.907 -132,681 119,226

5.5 "Виконаний інвестиційних (проектів) програм":

Код 1 Іоказники

Загальний
обсяг

фінансуван 
ня проекту 
(програми)

, всього

І Ілан на
звітний 
період 3 

урахувапп
ям змін

Викопано за 
звітний період Відхилення

Викопано
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 3-7

1.

Надходження
всього: X X X
Бюдже т 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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.

Видатки бюджету 
розвитку
всього: X X X

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

02.ЯПВ

Всього за 
інвестиційними
проектами
Інвестиційний 
проект (програма) 1



1 Іапрям використання 
бюджетних коштів

Забезпечення 
виконання функцій і 
завдань покладених 
на Кременчуцьку 
районну раду 2557,464 868,956 3426,420 2809.371 736,275 3545,646 251,907 -132,681 119,226

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код 1 Іоказники

Загальний
обсяг

фінансуван 
ня проекту 
(програми)

, всього

План па
звітний 
період 3 

урахувапп
ям 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.

Надходження
всього: X X X
Бюджет розвитку за 
джерелам и 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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.

Видатки бюджету 
розвитку
всього: X X X

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

02.ЯПВ

Всього за
інвестиційними
проектами
Інвестиційний 
проект (програма) і



Пояснения щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від 
планового показника

1 Іапрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний 
проект (програма) 2

Пояснення и і одо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від 
планового показника

1 Іапрям спрямування 
кош тів (об'єкт) 1

1 Іапрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2

Капізальні 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":
Дебіторська заборгованість взята в рамках діючого законодавст ва, креди торська заборгованість складає 0.09 гри.. Станом на 01.01.2020 року дебіторська 
заборгованість по спеціальному фонду (доходи від оренди майна) становить 5948,43 грн., по видатках на суму 486,15 гри. КЕКВ 2240 "Оплата послуг 
(крім комунальних)".Заборгованість склалася по доходах спеціальний фонд по орендній платі,по видатках не відшкодовані витрати за охорону 
приміщення орендарями.Дебіторська заборгованіст ь по загальному фонду станом на 01.01.2020 року становить 333 1,32 грн.у тому числі по КЕКВ 2240 
"Оплата послуг (крім комунальних)"- 913,83 гри. не відшкодовані витрати за фізичну охорону приміщення та майна,громадської безпеки та правопорядку 
орендарями, КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"- 1092,40 гри.не відшкодовані витрати за теплопостачання орендарем, КЕКВ 2272" Оплата 
водопостачання та водовідведения"- 158,23 гри. не відшкодовані ви трати за водопостачання та водовідведення орендарями, КЕКВ 2273 " Оплата 
електроенергії"- 1165,04 гри. не відшкодавапі витрати за електричну енергію орендарями, КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"- 1.82 грн. не відшкодовано 
земельний податок орендарем.

6. Узагальнений висновок щодо:



с актуальною для подальшої її реалізаціїактуальності бюджетної програми

ефекти в пості б юджетної 11 ро грам и _ забезпечено виконання завдані, програми при використанні бюджетних конітівхвосчасно затверджені паспорти 
бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів .......................... ... _-------------------------------------------

корисності б ю.1 гжет 11 ої п ро грам програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевоі_о_

самоврядування_______________ _____________ ________________________________________
_______________________ ____ ____________________довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна прої рама має, довгостроковий термін дії .. ..... ....................... ............... _ __________ __ —

Начальник фінансового відділу Кременчуцької 
районної ради

(підпис)
Л.В.Штанько

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N ІЗ)



Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійенення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2019_рік

1. 0100000_________________Кременчуцька районна рада_______________________________________
(КПКВКДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. О 110000_______________ Кременчуцька районна рада___________________________________________
(КПКВКДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. О і 10180_______________ 0111________ Інша діяльність у сфері державного управління___________________________________
(КПКВКДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення реалізації І Іоложення про присвоєння звання " І Іочеепий громадянин Кременчуччиии" ,відзначення громадян за вагомий особистий внесок 
в соціально-економічний та культурний розвиток Кременчуцького району, чия багаторічна виробнича ,громадська, благодійницька діяльність отримала 
широке визнання жителів Кременчуцького району_________ ________

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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) 26,038 0 26,038 26,038 0 26,038 0 0 0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - відхилення відсутнє.
ВТ. ч.



1.1

1 Іапрям використання 
бюджетних коштів - 
Запровадження 
районної відзнаки - 
звання "Почесний
громадянин
Кременчуччиии" 26,038 0 26,038 26,038 0 26,038 0 0 0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відхилення відсутнє.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. гри.)

N з/н Показники 1 Іланз 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

Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді
2. Надходження

В т. ч.
2.1 власн і надходжені ія
2.2 ііадходженіія позик
2.3 повернення кредитів
2.4 інші надходження

3. Залишок на кінець року X X
в т. ч.

3.1 власних надходжень X X
3.2 інших надходжень X X

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":



(тис. гри.)

N s/н І Іоказники

Затверджено паспортом бюджетної програми Викопано ВІДХИЛСІНІЯ
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
загальний

фонд спеціальний фонд разом

Запровадження районної відзнаки - звання "Почесний громадянин Кременчуччини”

1. затрат
Кількість присвоєних
звань 2 0 2 2 0 2 0 0 0

Витрати на 
вшанування
1 Іочесного
громадянина
Кременчуччини 26,038 0,000 26,038 26,038 0 26,038 0,000 0,000 0,000

1 Іояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутнє
2. продукту

1 Ірисвоєпізвання 
"1 Іочесний
громадянин
Кременчуччини" 2 0 2 2 0 2 0 0 0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутнє

О3. ефективності

Витрати на 
вшанування одного
Почесного
громадянина
Кременчуччини 13,019 0 13,019 13,019 0 13,019 0 0 0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками -відхилення відсутнє.
4. ЯКОСТІ

Відсоток якісно 
проведе ного заходу 100 0 100 100 0 100 0 0 0



Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутнє.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на

досягнення цих показників 
Напрям використання бюджетних коштів

Запровадження 
районної відзнаки - 
звання "Почесний 
громадянин 
Кременчуччиии 26,038 0 26,038 26,038 0 26,038 0 0

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п 1 Іоказники

І Іонереднії4 рІК Звітний рік
Відхилення виконання 

(у відсотках)
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Видатки(надані 
кредити) 0 0 0 26,038 0 26,038 26,038 0 26,038

1 Іояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року- в 
зв"язку з прийняттям та виконанням районної Програми "Почесний громадянин Кременчуччиии" на 2019-2020 роки.

в т. ч.

1 Іапрям використання 
бюджетних коштів - 
Запровадження 
районної відзнаки - 
звання "Почесний
громадянин
Кременчуччиии" 0 0 0 26,038 0 26,038 26,038 0 26,038



І Іояснення щодо збільшення (зменшення) обсяі ів проведених вида тків (наданих креди тів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 
аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - в зв"язку з прийняттям та виконанням 
районної Програми "Почесний громадянин Кременчуччини" на 2019-2020 роки.

1. затрат
Кількість присвоєних
звань 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Витрати на 
вшануван ня
Почесного
громадянина
Кременчуччини 0 0 0 26,038 0 26,038 26,038 0 26,038

2. продукту
Присвоєні звання 
"І Іочесний
громадянин
Кременчуччини" 0 0 0 2 0 2 2 0 2

3. ефективності
Ви трати на 
вшанування одного
Почесного
громадянина
Кременчуччини 0 0 0 13,019 0 13,019 13,019 0 13,019

4. якості

Відсоток якісно 
прове;і,еного заходу 0 0 0 100 0 100 100 0 100

І Іояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Напрям використання 
бюджетних коштів

Запровадження 
районної відзнаки - 
звання "Почесний 
громадянин 
Кременчуччини 0 0 0 26,038 0 26,038 26,038 0 26,038



5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм”:

Код І Іоказники

Загальний
обсяг

фінансуван 
ня проекту 
(програми),

всього

І Ілан на
звітний 
період 3 

урахували
ям змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано
всього

Залишок 
фінансування 
па майбутні 

періоди
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 3-7

1.
Надходженій!
всього: X X X
Бюджет розвитку за 
джерелами X X X
І Іадходжепия із 
загального фонду 
бюджету до 
сііеіпального фонду 
(бюджету розвитку) X X X
Запозичення до
бюджету X X X
Інші джерела X X X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.

Видатки бюджету 
розвитку
всього: X X X

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

О2.янв

Всього за
інвестиційними
проектами
Інвестиційний 
проект (програма) І

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від
планового показника



Напрям спрямування 
кош тів (об'єкт) 1

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2

Інвестиційний 
проект (програма) 2

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на. виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від 
планового показника

І Іапрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1

1 Іапрям спрямування 
коштів (об'єкт) 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":

Дебіторська , кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми____є актуальною для подальшої її реалізації______________________________________________



ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт. 
бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів ____________________________

корисності бюджетної програм стимулювання та заохочення громадян до активної участі в громадськомужитті Кременчуцького району, до створення 
соціальних, побутових, економічних та культурних благ для мешканців територіальних громад району, як на державному, так і на районному рівнях.

______________________ довгострокових наслідків бюджетної програми
бюджетна програма прийнята на 2019-2020 роки

Начальник фінансового відділу Кременчуцької 
районної ради Л.В.Штанько

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)


