
до Методичних рекомендацiЙ шодо

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi
за 2019 piK

Додаток

ефективностi бюджетних програмздiйснення оцiнки

прогрАми

02 l 7680 Виконавчий KoMiTeT авськоТ MicbKoT ради
(кпквкдБ (мБ))

0217б80

(найменування головного розпорядникд)

3.

(кпквкдБ (мБ))

021 7680

Виконавчий KoMiTeT Бо вськот Micbkoi
(наirменчванвя вiлповiда-пьного вIlконавця)

0490
(кпквкдБ (мБ)

4. Мета бюджетно[

Членськi внески до асоцiацiй lB мtсцевого
(кФквк) (найNrевування бюлжет8оi програIrи)

програми :

членство в Асоцiацiт MicT Украiни та обласнiй асоцiацiT мiсцевих рад "ради Львiвщини" з метою спiвпрацi та розширення зв'язкiвмiж мiстами на грунтi економiчного спiвробiтництва, заахист законних прав та iHTepeciB членiв Дсоцiацii в органах влади тауправлiння, вземодiя з владними струкryрами i громадськими органiзацiями для досягнення соцiально-економiчного розвитку MicTa.

5. оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "ВИКОНаННЯ бЮДЖеТнОi програми за напрямами використання бюджетних KotцTiB'': (тис. грн.)

ин вiдхилення касових видаткiв (наданих в) вiд планового показника :

асоцiацi мiсцевих
"Ради Львiвцини"



сплата членських
BHecKiB до АсоцiацiТ

lB мlсцевого

н вiдхtrлення касових видз,тýrд_(дедендI за напрямом ви ння бюд;кетних коштiв вiд планового показника :

пояснення

Напрям використання
бюджетних коштiв

н вiдхилення касових видаткiв @gдецдд

5.2 "Виконання бюджетноТ програми за джерелами надходжень спецiального фонду":

(тис. грн.)

Виконано Вiдхилення
N з/п показники ппан а ,пахчванням змiн

0,00 х
1 Залишок на початок року

вт.ч. х
1.1 власних надходжень

U,UU

0,00 х
1.2 нших надходжень

пецiального фонду, в т. ч. власних алхOлжсн

I nn

2. |Надходження
вт.ч.

0,00 оо0 0,00
2.| власнi надходження 0,00
2.2 надходження позик

U,UU

0.00 0,00 0,00
2.з повернення кредитiв

0,00 0,00
2.4 iншi надходrкснttя l 0_00

[Iояснення пDичин вiдхилення фактичних обсягiв нl
0,00 0,00

з. залишок на кiнець року
вт.ч.

0,00 0,00
3.1 вJlасних надходжень

0,00 0,00
з.2 iнших надходжень lx

5.з ''Виконання результативних показникiв бюджетноI програми за напрямами використання бюджетних коштiв":

(тис. грн.)



N з/п показники

Затверджено паспортом бюджетноi
програми Виконано вiдхилення

загшьний
фонд

спецlаJьни

й фонд разом

загшьний
tboH л

спецiшьний
фонд разо N1

зага,rьний

фонд

спецiа:Iьний
бонл разом

Н апрям вuкорu с m ан ня б юdlке п,

l. 
| 
затрат

lHlLx коullrll

Uосяг членських BHecKiB,
необхiдних до сплати у
20l9 poui 28900 0 28900 28900 0 28900 0 0 0Пояснення Щодо розбiжностей мiж ба*r""rr"Б пйпuurr"

ре3vльтагивними п wi2. |продукту l -Т----_-l
рез!,.qьтативнIr\,tи показник ами : РозбiжIlостi л,liж затвеDджениN,lrt досягн\-гими

Обсяг видаткiв,
передбачених у MicbkoMy
бюдкетi дJIя сплати
членських BHecKiB 28900 0 28900 28900 0 28900 0 0 0

Dезчльтат
я щодо розЬl,кностей Nli)+i фа
ивними показниками

ктичними та плановими
Hi

результативнl ми пок;вникi ами : Розбiжнr )cTl ]\llж затвеr)дженими досягнYти\,lи

ефективностi
Середня BapTicTb
членських BHecKiB у 2019
роцi 28900 0 28900 28900 0 28900 0 0 0

4. якостl
Вiдсоток
забезпеченостi
асигнуваннями l00,00 0 l00,00 l00 0 l00 0 0 0rl0я0ненняЩoДopoз0t)tнoстеЙмlжфaктичниьlитaпЛанoBип,lиpеЗvлЬтатиBниi\rипoкaЗниками'PoЗбi".noй

рез\.lьта гивни\,и показниками вiдс)r Hi

Резул
Резчльтz

'З*п""uо,"a" yci напрями використанrя бюд:кетних коштiв, затвердlкенi паспортом бюдкетноТ програми.

5,4 "виконання показникiв бюджетноi програми порiвняцо iз показниками попереднього po;1yll:

N з/п показники

Попереднiй piK Звiтний piK
Вiдхилення виконання

(у вiдсотках)

загальний

фонд

спецiаль
ний

фонд рiвом

загальний

фонд

спецiальни
й фонд разом

загальний

фонл

спецiальн
ий фонд р€вом

видатки (наланi
кредити) l з000,00 0,00 lз000,00 28900 0,00 28900.00 l22,зl% 0,00% |22,зlуо

цоказники за даною бюджетною програмою виконанi в повному обЙi.



Пояснення шодо збiльшення (зменшення) обсягiв проведених видаткiв (наданих крелитiв) порiвняно iз аналогiчними показниками попереднього року

BHecKiB до дсоцiацiТ
органiв мiсцевого
самоврядування
"Сврорегiон-Карпати

сплата членських
BHecKiB до обласноТ

iачi мiсцевих рал
"Ради Львiвцини"

аналогiчними показниками попереднього року, а також щодо змiн у cTpyKrypi напрямiв використання коштlв

|22,з|оh

яг членських BHecKlB,

необхiдних до сплати у
20l9 рочi

122,з|уо

|22,зlоь
Серелня BapTicTb

членських BHecKiB у 2019

мнапpяМoМBикopистаннябloДкетнихкoштiв:BiДкиленнязаданoюnDoГDaмoюBиниклo

Напрям використання

бюджетних коштiв

5-5 " Ви KollaIttlя il{Bccтицiiilllrx (IlpoeKтiB) llрогрirм " :



Код показники

Загальни
й обсяг

фiнансув
ання

проекту
(програм
и), всього

ГLпан на

звiтний
перiол з

урахува
нням
змiн

Виконано
за звlтнии

перiод
Вiдхиленн

я

Виконано
всього

Залишок

фiнансува
ння на

майбугнi
перiоли

l 2 J 4 5 6:5-4 7 8:з-7

l
надходження
всього: х х х
Бюджет розвитку за

цжерелами х х х
надходження iз
загального фонлу
бюлжеryло
спецiального фонлу
(бюджетч оозвиткч) х х х
Jапозичення до
5юджету х х х
Iншi лжерела х х

Пояснення tцоdо прuчuн вidхzulення факmuчнrш наdхоdжень Bid плановоzо показнuка

2.

Видатки бюлжеry
розвитку
всього: х х х

Пояснення tцоdо прuчuн вidхtLlення KacoBllx вudаmкiв Bid rtлановоzо показнuка
Поясttення tцоdо прttчuн вidхttлення факmuчнtв наdхоdжень Bid KacoBtlx BudamKiB

2.1

Всього за
iцвестицiйними
проектами
[нвесmацiйнuй
проекm (проzрш|d 1

Пояснення tцоdо прuчuн вidхtLпення KacoBllx вudаmкiв на вuконанtlя iнвесmuцiйноZо проекmу
Напрям спрямування
коштiв (об'скт) l
Напрям спрямування
коштiв (об'скт) 2

,))
rнвесtплцiйнuй
проекm (пpozpall,ta) 2

Пояснення utodo прuчuн вidхапення KacoBLrx вudаmкiв на вuконання iнвесmuцiйно2о проекmу



Напрям спрямування
коштiв (об'скт) l
Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 2

2.з

Капiтальнi видатки з

утримання
бюджетних установ х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв":

Фiнансових поDушень не виявлено.

5.7 "Стап фiнансовоi дисциплiни" :

Коедитопська заборгованiсть та дебiтооська заборгованiсть на кiнець звiтного пеDiодч вiдслтня,

6. Узагальнений висновок щодо:
агryальностi бюдкетноii програми : Бюд:кетна програма КПКВК 02 l 7680 " Членськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування" с акт.чальною

д,tя подальшоТ ii пеапiзацii для забезпечення проекгiв

ефекгивностi бюддетноi програми : Згiдно з проведеним аналiзом ефекгивностi бюджетна програма мас середню ефекгивнiсть

корисностi бю,цrкетноi програми : Сплата членських BHecKiB до обласноi асоцiацi мiсцевих рад "Ради Львiвщини" та до АсоцiацiТ органiв мiсчевого
самоврядування "еврорегiон_Карпати"
довгострокових наслiдкiв бюдкетноТ програми : Сплата членських BHecKiB до обласноi асоцiацi мiсцевих рад "Ради Львiвщини" та до АсоцiацiТ органiв
мiсцевого самоврядування "еврорегiон-карпати" планусться в подальшому

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, головний бухгалтер Малиняк У.Б.



*

.Щолаток

бюджетних програмдо Методичних рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки ефективностi

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

0219800 Виконавчий KoMiTeT Mlcbt(ot ради
(найменування головного розпорядника)

(кпквкдБ (мБ))

0219800
(кпквк дБ (мБ))

Виконавчий KoMiTeT

0219800 0180

MlcbKol

(найменування вiдповiдшьного виконавця)

Субвенцiя з мiсцевого бюджеry державному бюджету на виконання програм соцiально-
3.

(кпквкдБ (мБ)) (кФквк)

4. Мета бюджетноТ програми :

економiчного
(найменування бюджетноi програми)

забезпечення соцiально-економiчного розвитку регiонiв. Протидiя злочинностi, забезпечення публiчнот безпеки та порядку натериторiт MicTa Борислава,попередження надзвичайних ситуацiй та забезпечення пожежноi безпеки в м. Борислав та смт.Схiдниця,Покращення матерiально-технiчного забезпечення вiйськовоТ частини 3002 Нацiональноi гварлii УкраiЪи в м.Щрогобичi.

5. Оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "ВиконаНня бюджетнОi програми за напрямами використання бюджетних коштiв'': (тис. грн.)

Гfпан з урахуванням змiн

пояснення щодо причин вiдхилення касових видаткiв (наданих вИ планового пок€lзника :



L
q

50000,00

ехнiчне забезпечення

досконапеI{ня системи

вiдеонагляду на
перехрестях вулиць для

вного виконання
iKiB

Бориславським ВП

ГУНП у Львiвськiй
облаgгi

иxкpеДитiB)ЗaнaпpяМoМBикopистаHнябюджетниxкoштiBBiДплaнoBoгoпoкaзника

вiдхилень не виявлено, kacoBi видатки вiдповiдают

Напрям використання

Поясн е н ня п ри ч и н вiдхиленн я касовц)i J[лдеfýЦчаденд х я бюджетних коштiв вiд плqц999I9 гIgýryхддзj

5.2 ''ВиконаНня бюджетноi програми за д2кереJIами надходжень спецiаJIьного фонду":

(тис. грн.)

N з/п показники план з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

1 Залишок на початок року х 0,00 х

вт.ч.
0,00 х

1.1 власних надходжень х
0,00 х

|.2 iнших надходжень х
спецiaлЬнoгoфoнлу,Bт.Ч.BласниxнаДхoДжень их ус,

на початок року
а ТН"д-"д*""*

0,00

вт.ч.
2.I власнi надходження 0,00 0,00 0,00

2.2 надход)кення позик 0,00 0,00 0,00

2.з повеDнення кредитiв 0,00 0.00 0,00

2.4 iншi надходження 0,00 0,00 0,00

J- залишок на кiнець року х 0,00

вт.ч.
3.1 власних надходжснь х 0,00 0,00

з.2 lнших надходжень х 0,00 0,00

=''' |''-"^ '*^"^"t""" , : ::]:::::::::: 1:::::::: ::::: i:::;,; ; ; .; ;;;;;;; ;;;;;;*"о* бrопжетних vcTaHoB та iнших надходжень,
Пояснення причин наявностi заJIишку надходж

на кiнець року



5,3 "виконання результативних показникiв бюджетнот програми за напрямами використання бюджетних коштiв'':

(тис. грн.)

шtoлоpoзбiжнoстейltiясфакгичнимитаnланoвиi!lиo".уffi
Розбiжностi мiж затверджснипли досягц,"типIи



жностеЙ Mixc фактичними та плановиI\,Iи льтативним и показниками

збiльt1-1ення, вiдповiдно до наданнi кiлькостi
льтативнi показники бюджетноi

Звiтний piK

Вiдхилення виконання
(у вiлсотках)

N з/п показники

Попереднiй piK

загальний

фонд

спецiаль
ний

фонд разом

загальний

фонл

спецiальни
й фонл разом

загальний

фонл

спецiапьн
ий фонд разом

Видатки (наданi

кредити) 0,00 0,00 0,00 l 99000,0 0,00 l 99000,00 1 00,00% 0,00% l 00,00%

)казникаNlи попереднього року :

Пояснення шодо збiльшеннrТr*rlta"""Йбсягiв проведених видаткiв (наданих кредитlв)

3бiльшення обсягч видаткiв ч порiвняннi з попереднiм роком вiдбчлось за ра,хчнок нового

вт.ч.

0,00 1 99000,00 l00,00% 0,00% l 00,00%

Прилбання компресора

для апаратiв на

стисн\томч повiтрi 0,00 0,00

0,00

0,00 l 99000,00

0,00 50000,0 0.0 50000.00 l 00.00% 0.00% l 00,00%

технiчне забезпечення та

удосконалення системи
вiдеонагляду на

перехрестях вулиць для

ефекгивного виконання

обов'язкiв
Бориславським ВП
[рогобичького ВП
ГУНП у Львiвськiй
областi 0,00



,

'ехнiчне забезпечення та
удосконалення системи
вiдеонагляду на
перехрестях вулиць дпя

iB Бориславським
дрогобицького Вп

львiвськiй областi



]

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проеlсгiв) програм":

Код показники

Загальни
й обсяг

фiнансув
ання

проекту
(програм
и), всього

Г[лан на

звiтний
перiол з

урахува
нням
змiн

Виконано
за звiтний

перiод
вiдхиленн

я

Виконано
всього

Залишок

фiнансува
ння на

майбутнi
перiоди

1 2 J 4 5 6=5-4 7 8:з -7

l
надходження
всього: х х х

Бюджет розвитку за

лжеDелами х х х

Надходження iз

загального фонду
бюджету до
спецiального фонду
(бюджету розвитку) х х х

Запозичення до
бюдяtетy х х х

Iншi джерела х х х

U ояс н е н н я u,|о0 о прuчuн вidхltпення ф!!ц!у ux наdхоdэл :ень Bid плаt,1ово2о показl lLtKa

2.

Видатки бюджету

розвитку
всього: х х х

г7аопuоuuо l,,пдл ппltчttн аilхuпення касовlм вudаmкiв Bid плановоzо пока3нuка

Пояснення tLlodo прuчtм вidхttлен чнuх наdхос laceHb Bid ксtcoBttx вudаm, KiB

2.1

Всього за

iнвестицiйними

Itвесmuцiйнuй
пDоекпl (проzралtа) ]

Поslcllellltя LцоОо прuчuн Bia
'хшlеlrня 

каtcoBltx Bud,amKi? на But{онання lHB(

Напрям спрямування
коштiв (об'скт) l
Напрям спрямування
коштiв (об'скт) 2



))
Iнвесmuцiйнuй
проекm (проzралла) 2

Пояснення ttlodo прttчuлl вidхtшення KacoбLrx вчOаmкiв на вuконання iHBeclпttt|iйHozo проекtтlч
Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 1

Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 2

Z --)

капiтальнi видатки з

JrтриманЕя
бюджетних чстанов х х х

l..

5.6 "Наявнiсть фiнансових порчluень за результатами коllтрольних заходiв":

Фiнансових попчItlень не RияRilен()

5.7 "Стан фiнансовоi дисццплiни":
Кредитооська забоDгованiсть та дебiторська забоогованiсть на кiнець звiтного пеоiодч вiдслтня,

6. Узагальнений висновок щодо:
акryальностi бюджетноi програми : Бюд:кетна програма КПКВК 0219800 "Субвенцiя з мiсцевого бюлкет.ч державномч бюджетч на виконання програм
соцiально-економiчного розвиткч регiонiв" е акт.чаIьною для подальшот iJ реалiзацii для забезпечення проектiв. Забезпечено виконання Bcix завдань

ефекгивностi бюлкетно'i програми : Згiдно з проведеним аналiзом ефекгивностi бюджетна програма мас середню ефкгивнiсть. Виходячи з досягнчгих
показникiв програма с ефекгивною. Забезпечено виконанtlя Bcix завдань програми вiдповiдно до запланованих видаткiв.

корисностi бюдкетноi програми : Створення сприятливих умов дrш динамiчного соцiально-економiчного розвитку регiонiв
довгострокових наслiдкiв бюджетноi програми : Забезпечення соцiально-економiчного розвитку регiонiв. Протидiя злочинностi, забезпечення гryблiчноi
безпеки та порядку на териюрiI MicTa Борислава.Попсредден}я надзвичайних сиryацiй та забезпечення пожежноi безпеки в м. Борислав та смт.
Схiдниця.Покращення матерiально-технiчного забезпечення вiйськовоi частини 3002 Нацiональноi гварлiТ Украiни в м.Щрогобичi.

начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, головний бухгатlтер Малиняк У.Б.
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до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних ffiloo
ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ

за 2019 piK

1. 0216082 Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi мiськоi ради
(кпквк дБ (NIБ) (яаiлменчвання rо.повного ро]поряднпка)

2. 0216082 Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoT ради
(кпквк дБ (мБ)) (ваl"rrrенування вiдповiдального виконавця)

3. 0216082 Придбання житладля окремих категорiй асеJIення вiдповiдно до законодавства
(кпквкдБ (мБ)) (кФквк) (rrайrrенування бюджетноi програпlи)

4. Мета бюджетноi програми :

Забезпечення житлом окремих категорiй Еаселення

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв": (тис. грн.)

N з/п показники

ГIлан з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

загапьний фонд
спецiальни

й фонд разом

загальний

фонд

спецlаJ,Iьни

й фонд рaвом

загirльний
фонл

спецiальн
ий фонд разом

1

Видатки (наданl

крелити) 0,00 590000,00 590000,00 0,00 590000,00 590000,00 0,00 0,00 0,00
ПoясненняЩoДoпpичинвiдxиленнякасoBихвиДaткiв(нaДaнихкpeдитiв)вiДплaнoвoгoпo
затвердженим ллан

вт.ч.

1.1

забезпечення житлом
дiтей-сирiт, лiтей
позбавлених
батькiвського
пiклування, та осiб з iх
числа 0.00 590000,00 590000.00 0,00 590000.00 590000.00 0,00 0,00 0

пояснення причин вiдхилення касових видаткiв (наданих крелитiв) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд планового показника :

розOiжнiсть мiж ка .

\.2
Напрям використання
бюджетних коштiв



Пояснення причин вiдхилення касових видаткiв (наданих крелитiв) за використання бюджетних коштiв вiд планового показника :

5.2 "Виконання бюджетноi програми за джереJIами надходжень спецiального фондуll:

5.3 "Виконання результативних показникiв бюджетноI програми за напрямами використання бюджетних коштiв":

(тис. грн.)

(тис. грн.)

N з/п показники План з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

l Залишок на початок року х 0.00 х

вт.ч.
1.1 власних надход)t(ень х 0.00 х

|.2 lнших надходжень х 0,00 х
ньспeцiальнoгoфoндy,Bт.Ч.BласниxнaДхoДженЬбюДжeтнихyстaнoвтаiHшихнaДxoДжень'на

початок року
2. Надходження 590000,00 590000,00 0,00

вт.ч.
2.1 власнi надходження 0,00 0,00 0.00

2.2 надходження позик 0,00 0,00 0,00

Z --) повернення кредитiв 0,00 0,00 0,00

2.4 iншi надходження 590000,00 590000,00 0,00

Пояснення причин вiдхилення фактичних обсягiв надходжень вiд плацових

J_ Залишок на KiHeub року х 0.00 0,00

в т. tl.

3.1 власних надходжень х 0,00 0,00

э-1 lнших надходжень х 0,00 0,00

пояснення причин наявн iъалишку надходжень спецiarльного фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та iнших надходжень, на

кiнець рокч

N з/п []оказники

Затверлжено паспортом бюджетноi
пDогDами Виконано вiдхилення

загальний | спечiальний

фонд tlltlt t lt разом

загальний l спецiальний l

фондlфопоlо*о*
загальний

фонл
спеuiмьний l

бонл l ou.o"

На п ряtи BuK о puc mан н я б юd эlсе m н uх Koul miB 1

l затрат



Обсяг видаткiв на
спiв фiнансування
придбання житла для
лiтей-сирiт, лiтей,
позбавлених
батькiвського
пiклування , та осiб з
Тх числа 0,0 590000,0 590000,0 0,0 590000.0 590000,0 0,0 0,0 0.0

Пояснення щоло розбiжностей мiж фактичними та плановими результативниNlи показниками : Розбiжностi мiж затверлкеними досягнlтими Dезvльтативнипtи

показниками вiлс,,тнi

2. продукту

Кiлькiсть квартир. якi

плануються придбати 0 2 2 0 2 2 0 0 0

Площа житла. як}

плану€ться придбати 0 з7 

"7

0 11 7 з1"| 0 0 0

Пояснення шlоло розбiжностей мiж факгичними та плановими результативними показниками : Розбiжностi мiж затвеDд:кеними досягнугими результативнипtи
показниками вiдслтнi.

J. ефективностi
СерелIri витрати на
спiвфiнансувмня
придбання олнiсi
квартири 0,0 295000,0 295000.0 0,0 295000,0 295000,0 0,0 0,0 0,0

Серелня розрахункова
вартiсгь придбання 1

кв.м. житла в

м.Бориславi 0 l5600 l 5600 0 l 5600 l5600 0 0 0

4. якостl
Вiдсоток
забезпеченостi
асигнуваннями 0,00 l00 100,00 0 100 l00 0 0 0

Пояснення щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативниI\{и показниками: Фактичнi показники повiнстю
вiдповiдають запланованим видаткам. вiдхилень нема€.

Результативнi показники бюджетноf програми повнiстю виконано, вiдповiдно до потреб у наданнi кiлькостi послуг мешканцям нашого

MicTa.

Забезпеченно житлом дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з ii числа

' З*"u"uоr""" yci напрями використанtul бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджfiноi програми.

5.4 "Виконання показникiв бюджетноi програми порiвняно iз показниками попереднього poKyll:

Вiдхилення виконання



N з/п показники
загальний

фонд

спецlа_льни

й фонд разом

загальний

фонд

спецlаJlьни

й фонд разом

зага,rьний

Фонд

спецlа,.Iьн
ий фонд разо[4

Видатки (наланi
кредити) 00о l2з 0,00 l2з 0,00 0 590,00 590,00 0 52,0зуо -52,0зоА

ПОЯСнення ш{оло збiльLпення (зменшення) обсягiв провелених видаткiв (наданих креллrтiв) порiвняно iз аналогiчними пок:вниками попереднього року

вт.ч.

забезпечення житлом

лiтей-сирiт, лiтей
позбавлених
батькiвського
пiклування, та осiб з ix
числа 0,00 1 23 0000,00 l 2з0000,00 0 590000,0 590000.00 0,00% -52,0з% -52,0з%

Пояснення щодо збiльшення (зменшення) обсягiв проведених видаткiв (наланих крелитiв) за напрямом використання бюдкетних коштiв порiвняно iз
аналогiчними показниками попепелнього покч а Tako)l( lIlоло змiн r cmvkTvni наппямiв викопистання koIttTiB :

1 затрат
обсяг видаткiв на
спiв фiнансування
придбання житладля
дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених
батькiвського 0,0 l 2з0000,0 l 230000.0 0,0 590000,0 590000,0 0,0 -52,0з% -52,0зоh

2. продукту 0

Кiлькiсть квартир, якi
п пя нч}оться ппи пбяти 0 4 4 0 2 2 0 _50,00% -50,00%

Плоrца )китла, як)
планусться придбати 0 120 l20 0 11 1 0 -68.58% -6858%

J_ ефективностi
Серелнi витрати на
спiвфiнансування
придбання однiст
квартири 0 307500,0 j07500,0 0 295000,0 295000,0 0 -4,07% -4,07уо

Середня розрахункова
BapTicTb придбання l
кв.м. житла в

м.Бориславi 0 83з4 8з34 0 l 5650 l 5650 0 87,78% 87,78%

4. якостi
Вiдсоток
забезпеченостi
асигнуваннями 0.00 l00 l00,00 0 l00 l00 0 0,00% 0,00%

lояснення щододинамiки результативних показникiв за вiдповiдним напрямом використання бюдкетних коштiв : Результативнi показники бюдкетноТ програми
lовнiстю виконано вiдповiдно до потреб у наданнi кiлькостi послуг мешканlulм нашого MicTa.



Напрям використання
бюдяtетних коштiв

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проекгiв) програм":

Код показники

Загальни
й обсяг

фiнансув
ання

проекту
(програм
и). всього

Гfпан на

звiтний
перiол з

урахуванн
ям змiн

Виконано
за звiтний

перiод
Вiдхиленн

я

Виконано
всього

Залишок

фiнансува
ння на

майбутнi
перiоди

1 2 J 4 5 6:5-4 7 8:з-7

l
Надходження
всього: х х
Бюджет розвитку за
джеDелами х х х

надходження iз
загального фонлу
бюлжеry ло
спецiального фонлу
(бюджетч розвиткч) х х х
Jапозичення до
бюджету х х х

нш1 джерела х х х
Пояснення tцоdо прuчuн вidхtьrlення факmuчнtlх наdхоdэrcень Bid ппановоzо покаЗнuка

2.

Видатки бюджеry
розвитку
всього: х х х

Пояснення tцоdо прuчuн вidхttпення KacoBLй BudamKiB Bid mановоzо показнuка

Пояснення tцоdо прuчuн вidхацення факmuчнztх наdхоOжень вjd !g!9ýr,lхз!Р!ц!]9

2.|

Всього за
iнвестицiйними
пDоектами
Iнвесtпацiйнuй
проекm(проzрама) 1

Пояснення u|оОо прuчuн вidхtrпення KacoBtrx вudаmкiв на вuконання iнвесmuцiЙно2о проекmу

Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 1



Напрям спрямування
коштiв (об'скт) 2

))
Iнвесmuцiйнuй
проекm (пpozpttvta) 2

Пояснення Lцооо прuчuн вiОхttпення Kacolux вuОаmкiв на Guконання iнвесmulliйно?о проекmу
Напрям спрямування
коштiв (об'скт) l
Напрям спрямування
коштiв (об'скт) 2

L.-)

Капiтальнi видатки з

утримання
бюджетних ycTaHoB х х х

5.б "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiвl':

Фiнансових поп}rшень не виявлено.

5.7 "Стан фiнансовоi дпсциплiни":

КРеДИТОРська заборгованiсть та дебiюрська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду вiдс}тня.

6. Узагальнений висновок щодо:
аКryаЛЬНОсгi бюлкетноТ програми : Бюджетна програма КПКВК 02 l 6082 "Придбання житла для окремих категорiй аселення вiдповiдно до законодавства" е
акryальною для подальшоi iJ реалiзацii для забезпечення iнвеgгицiйних проекгiв

ефеКГИвносгi бюджетноi програми : Згiдно з пооведеним аналiзом ефекгивностi бюджетна програма мас високу ефективнiсть

КОРИСНОсгi бюДlкетноi програми : Забезпечення житлом дiтей-сирi1 дiтей позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з ik числа
довгосlрокових наслiдкiв бюджетнот програми : Забезпечення житлом дiтей-сирiт, лiтей позбавлеНиХ баТЬКiВСЬКОГО ПiКЛУВаННЯ, Та ОСiб З ТХ ЧИСЛа

Начапьник вiддiлу бухгалтерського обЛiКУ Та
зBiTHocTi, головний бухгалтер Малиняк У.Б.



Додаток

до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних програм

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

1. 0217363 Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoT ради
(кпквк дБ (мБ)) (наr"tпrенуваt{ня головного розпоряднItка)

2. 0217363 Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoT ради

(кпквк дБ (л,lБ)) (наirNrенування вiдповiдального вtrконавця)

3. 0217363 0490 Виконання iнвестицiйних проеrсгiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного

розвиткy окремих територiй
(кпквк дБ (N{Б)) (кФквк) (наirлrенчванвя бюджетноf програпrи)

4. Мета бюджетноТ програми :

Пiдвицення ефективностi дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування, удосконаJIення системи мiсцевого самоврядування на

територiТ Micтa, розширення форм участi членiв територiальних громади у процесi прийняття мiсцевих рiшень, створення наJIежних

умов для ефективноТдiяльностi деп}татiв, органiв мiсцевого самоврядування Micтa, полiпшеннi ix матерiально - технiчного
забезпечення з метою вирiшення нагаJIьних потреб територiЕlльноТ громади.

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноТ програми за напрямами використання бюджетних коштiв": (тис. грн.)

N з/п показники

ГLпан з yрахуванням змiн Виконано вiдхилення

загальний фонд

спецiальни
й фонл рaвом

зага,rьний
фонд

спецiальни
й фонд разом

загальний

фонл

спецiальни
й фонл разом

1

Видатки (наданt
кредити) 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 l90.00 0,00 0,00 0,00

пояснення щодо причин вiдхилення касових видаткiв (наланих кредитiв) вiд планового показника :

вт.ч.
1.1 Завдання 0,00 190,00 l90,00 0,00 l90,00 190,00 0,00 0,00 0

Пояснення причин вiдхилення касових видаткiв (наданих крелитiв) за напрямоlvl використання бюджетних коштiв вiд планового показника:

|.2
Напряшt використання
бюджетних коштiв



Пояснення причи! вiдхилення касових видаткiв (наданих крелитiв) за напрямом ви бюджетних коштiв вiд планового показника:

5-2 "Виконання бюджетноf програми за джереламI,t надходжеtlь спецiального фонду":

5.З "ВИКОнання результативних показникiв бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв":

(тис. грн.)

(тис. грн.)

N з/п показники ГLпан з урахуванняпл змiн Виконано вiдхилення
l За,тишок на початок року х 0,00 х

вт.ч.
1.1 власних надходжень х 0,00 х
1.2 iнших надход;кень х 0.00 х

ПoяснeнняпpичиннaяBнoстiзалишкyнадхoдженьспeцiальнoюфoндy,Bт.ч.влaснихнaДхoД
початок року

2. Надходжецня 0,00 0,00 0.00
вт.ч.

2.1 власнi надходження 0.00 0,00 0,00
2.2 надходження позик 0.00 0,00 0,00
:--) повернення кDедитlв 0,00 0,00 0,00
2.4 lншl надходження 0,00 0,00 0,00

Пояснення причин вiдхилення фактичних обсягiв надходжень вiд планових
J. 3алишок на кiнець року х 0,00 0,00

вт.ч.
3.1 власних надходжень х 0,00 0.00
э.z iнших надходжень х 0,00 0,00

llояснення причин наявностi 3алишку надходжень спецiального фоrду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ Ttr iнших надходжен", на
кiнець року

N з/п показники

Затверлжено паспортом бюджетноi
Виконано вiдхилення

загмьний l спепimьни l

фонд l rфо"о l о.о"
загальний l спеuiшьний l

фонд|qо*rlо*о"
загаJьний | спечiальний 

|фондlфо"д|разом
Напрям вuкорuс mан ня бюdlсе mнuх кошmiв |

l затрат



обсяг видаткiв на
придбання та
на],Iагодrкен ня С и сте м и

поi менного елекгронного
голосуваннJl "Рада Голос" 0,00 l 90000,00 1 90000.00 0,00 l 90000"00 1 90000_00 0,00 0,00 0,00
Кiлькiсть депратiв 0 з4 з4 0 з4 з4 0 0 0

Пояснення шодо розбiжностей мiж факгичними та плановими результативними показниками : Розбiжностi мiж затвердяtеними досягнlтими Dезvльтативнипtи

ll()кязниками Rиникпи пrr ппичинi не ппоRелення яипаткiв чепез вiпсr.тнiсть tьiнансvвання

2. продукту
кiлькiсть сесiй

0 28 28 0 28 28 0 0 0

ефективностi
К-ть прийнятих рiшень 0 4,7,7 417 0 47,7 477 0 0 0

4. якостl
Вiдсоток
забезпеченостi
асигнуваннями 0,00 0 0,00 0 l00 l00 0 0 0

Пояснення щодо розбiжностей мiж факгичними та IUlановими результативними показниками : Рез}rльтативнi показники повнiстю виконанi_ розбiжностей мiж

бактичними та плановими показниками немас.

' З*пu"uоr"a" yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердкенi паспортом бюдкетно'ii програми.

5.4 "Виконання показникiв бюджетноiпрограми порiвняно iз показниками попереднього poкyll:

N з/п показники

попереднiй pik Звiтний piK
Вiдхилення виконання

(у вiлсотках)

загальний

фонд

спецiаJ,lьн

ий фонд разом

загальний

фонд
спецiальни

й фонд разом

загальний

фонд

спецiальни
й фонд разом

видатки (наданi
коелити) 0,00 0,00 0,00 0 190000,00 l 90000,00 1 00,00% 0,00% 100.00%

пояснення щодо збiльшення (зпtеншення) обсягiв провелених видаткiв (наданих кредитiв) порiвняно iз аналогiчними показниками попереднього року : Вцдатцц_эз_

даним кодом програмно'i юrасифiкацiТ вiдслтнi у 2018 ооцi. проведення видаткiв за даною програмою вiдбулось v 20l9 ооцi.

вт.ч.
здiйснення
виконавчими
органами MicbKoT ради
ня цаних
законодавством
повноважень у сферi
мiсцевого
самоврядування 0,00 0,00 0,00 0 l 90000,0 l90000,00 l 00,00% 0,00% l 00,00%



1frl

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проектiв) програм":

Пояснсння щодо збiльrлення (зменшення) обсягiв проведених видаткiв (наданих *р.д"riui .-."npr"o", ,"*ор".rrння бюджетних *our.i, поБiiiБliч"йiiiiй
показникамипопередньогорок\.атако)iщо:озмiнчструкryрiналряпtiввикорисlаннякоurтiв:видаткизаданим кодомпрограмнотrurасифiкаuiiвiдсrтнiч20l8
роцi. проведення видаткiв за даною програмою вiдбчлось v 2019 роцi-

l затрат

обсяг видаткiв на

придбання та
налагодження Системи
поiменного елекгронного
голосування "Рада Голос" 0,0 0.0 0,0 0,0 I90000,0 l 90000.0 0,0 l 90000.0 l 90000,0
Кiлькiсть лепlтатiв 0 0 0 0 з4 з4 0 0 з4

2. продукту
KiJrbKicтb сесiй

0 0 0 0 28 fo 0 0 28
J. ефективностi 0 0

К-ть прийнятих рiшень 0 0 0 0 477 477 0 0 0
4. якостl 0 0

Вiдсоток
забезпеченостi
асигнуваннями 0,00 0 0 0 l00 l00 0 0 0

ПОЯСНеННЯцОдОдинамiкире3ультативнихпоказникiвзавiдповiдниuнапрямоl\,використаннябюд2кетнихкоштiв:Видаткизаданим кодомпрограмноii
КЛаСИфiкаuii вiдсlтнi у 20l8 poui, проведення видаткiв заданою програмою вiлбулось у 2019 poui.

Напрям використання
бюджетних коштiв

Код показники

Загальни
й обсяг

фiнансув
ання

проекту
(програм
и), всього

ГIлан на

звiтний
перiод з

урахуванн
ям змiн

Виконано
за звiтний

перiод
вiдхиленн

я

Виконано
всього

Залишок

фiнансува
ння на

маЙбутнi
пеDiоди

I 2 J 4 5 6=5-4 7 8=3-7

l

Надходження
всього: х х х
Бюджет розвитку за

джерелами х х х



r

надходження iз
загального фонду
бюлжеry ло
спецiального фонду
(бюджетч розвиткч) х х х
Jапозичення до
бюджеry х х х

Iншi джерела х х х

Пояснення tцоdо прuчuн вidхtь,лення факmuчнtlх наdхоdжень вid плановоzо пока3нuка

2.

Видатки бюлжеry

розвитку
всього: х х х

Пояснення tuo)o прttчuн вidхtшення KacoBlrx вudаmкiв Bid ппановоzо показнLlка

Пояснення tцоdо прuчuн вidхttпення факmuчнttх наdхоDасень BiD KacoBttx BudamKiB

2.1

Всього за
iнвестицiйними
пDоектами
[нвесmацiйнай
пDоекm (проzраtпа) I

Пояснення tцоOо прuчuн вidхtLпення KacIBLB BuOamKiB на вuкоllання iнвесmuцiЙно2о проекпl)'

Напрям спрямування
коштiв (об'сю) l
Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 2

))
Iнвесmацiйнай
пDоекm fuроzралlа) 2

Пояснення щоdо прuчuн вidхttпення Kaco+ltx BudamKiB на вuконання iнвесmuцiйноzо проекmу

Напрям спрямування
коштiв (об'ект) l
Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 2

2.з

Капiтальнi видатки з

Jrтримання
бюджетних установ х х х

5.б "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольнпх заходiв":

Фiнансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фiнансовоi дисциплiни" :

\



I

КРеДитооська забоDгованiсть та ]ебiторська заборгованiсть на кiнець lвiтного перiо4ч вiдсrтня.

6. Узагальнений висновок щодо:
аКТУальностiбюДжетноiпрограми:БюлкетнапроФамаКПКВК02I736З"Виконанняiнвестицiйнихпроектiвврамкахздiйсненнязаходiвutодосоцiально_
економiчного оозвитку окLемих територiй" с акт_ча,.lьною.lLпя подапьшоi iJ реалiзацii для забезпечення iнвестицiйних проекгiв

ефеКГИВнОстi бюдкетноi IrроФами : Згiдно з проведеним аналiзом ефеrгивностi бю.lиiстна програма мас сеоедню ефеюивнiсть

корисностi бюдкетноi програми : Придбання та нiшагодкення Систеiчrи поiменного електронного голосування ''Рада ГОЛОС'' дrя БОРИСЛаВСЬКОi MicbKoi РаДИ
довгострокOвих яаслiдкiв бюдкетноi програNtи :Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiаJlьно-економiчного розвитку окремих
територiй

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, головний бухгалтер Малиняк У.Б.



Додаток

до Методичних рекомендацiй шодо здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних прогрil.l

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

1. 0210lб0 Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoT ради
(кпквк дБ (пIБ)) (наймен},sаяяя го.повного розпорядff ика)

2. 0210160 Виконавчий KoMiTeT БориславськоТмiськоТради
(кпквк,цБ (}lБ)) (наймепування вiдповiпдпьного sиконавця)

3. 0210160 01ll Керiвництво i управлiння у вiлповiлнiй сферi у MicTax (MicTi Кшсвi), сеJIищах,селах, об'сднаних територiальних
громадах

(кпквк дБ (мБ)) (кФквк) (наl'iмец],вАння бюджетяоi програми)

4. Мета бюджетноТ прогрчш,{и :

Органiзашiйне,iнформативно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi MicbKoT ради та ii виконавчого KoMiTery у сферi мiсцевого
самоврядування

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноi програми за напрям€tпlи використання бюджетних коштiв": (тис. грн.)

N з/п показники

План з урахуванням зшriн Виконано Вiдхилення

загальний фонд

спецiirльний
фонл разом

загапьний
фонл

спецlальни
й фонд разом

загапьний
фонд

спецlальни
й фонд разом

l

tJидатки (наданl
кредити) 11696918,00 з2260з,00 120 l 952 1.00 1 1667з08,60 з8з544,7 4 1205085з,з4 -29609,40 6094 l,74 з 1зз2,3.+

Пояснення щодо причин вiдхилення касових видаткiв (наданих кредитiв) вiд планового показника : Вiдхилення мiж касовими видатками та

затвердженими видаткамина2019рiкзазагальнимфондомскладають29609,40грн.iвиникли заКЕКВ2800 внаслiдокекономiiкоштiвiзсплати
судового збору. Вiлхилення мiж касовими видатками та затвердженими видаткаý,{и на 20 1 9 piK за спеuiшrьним фондом складають 6094|"7 4 грн. i виникли

внаслiдок отримання благодiйноi допомоги у виглядi трубомmерiалiв для ремонту аварiйних дiлянок теплотраси та пiшохiдних MicTkiB, iнших потреб

MicT4 кош8тiв проведення виборiв Презилента УкраiЪи та виборiв народних депутатiв до BepxoBнoi ради Украiни, eKoHoMii коштiв на придбання

основних засобiв та проведення видаткiв за pzlxyнoк залишку Kou_lTiB власних надходжень установи на початок року.
вт-ч.

1.1

Здiйснення
виконавчими
органами MicbKoi ради
наданих
законодавством
повноважень у сферi
мiсцевого
саI4овDядчвання l16969l8.00 з2260з,00 l20 1952 1,00 l l 667308.60 з 8з544,74 i205085з,34 _29609,40 60941.74 J lJ J /,эч



Пояснення причин вiдхилення касових видаткiв (наланих крелитiв) за напрямоNl використання бюджетних KotllTiB вiд планового показника : Вiдхилення
мiж касовими видатка]rrитазаl,вердженими видаткаN{и на2019 рiкзазагальним фондопл складають 29609.4О грн. iвиникли заКЕКВ 2800 внаслiдок
eKoHoMi'i кОштiв iз сплати судового збору. Вiдхилення мiж касовими видатками та затвердженими видатками на 20 l 9 piK за спецiальним фондом
складають 60941,74 грн. i виник_гtи внаслiдок отримання благодiйноi допомоги у виглядi трубоматерiмiв лля ремонry аварiйних дiлянок теплотраси та
ПiulОХiДНИХ MicTKiB, iнших потреб MicT4 коштiв прове]lення виборiв Президента Украiни та виборiв народних лепутатiв до ВерховноТ ради Украiни,
eKoHoMii коштiв на придбання основних засобiв та дення видаткiв за рахунок за]rIишку коштiв власних надходжень на початок

5.2 "Виконання бюджетноТ програми за джерелами надходжень спецiального фонлу":

5.3 "ВИконаrrня результативних показникiв бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв":

(тис. грн.)

N з/п показники План з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення
l Залишок на початок року х l 5408.0l х

вт. ч.

1.1 власних надходжень х l 5408.0 l х
1.2 lнших надходжень х 0,00 х

ПОЯСНеННЯ причин наявностi залишку надходжень спецiа{ьного фонлу, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та iнших налходжень, на початок
2. Надходженttя 322603,00 з83 544.74 60941,74

вт.ч.

2.1 власнl надходження l 84600.00 248040_74 бз440,74
2.2 надходженI{я позик 0,00 0,00 0.00
2.з повернення кредитiв 0,00 0,00 0,00
2.4 illшi надходження l з 8003.00 l 35504.00 -2499.00

Пояснення причин вiдхилення фактичних обсягiв надходжень вiд планових
J. Залишок на кiнець року х l 5408.0 l 0,00

вт.ч.

3.1 власних lIа,цхо,цжеIIь х l 5408.0 1 0,00
3.2 lIIших llадходжень х 0,00 0,00

ПОЯСНеНня причин наявностi 3алишку надходжень спецiального фонлу, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та iнших надходжень, на кiнець
РОКУ. ВЛаСнi надходження спецiмьного фон.лу на кiнець року виникли внаслiдок вiдшкодувань орендарями за послуги з теплопостачання.якi надаються за
РаХУНОККОтельнiмiськоiради,атакожвiднаданняворендупримiщень мiськоiради.АтакожвнаслiдокотиманняблагодiйноТдопомогиувиглядi
ТРУбОМатерiалiв для ремонту аварiйних дiлянок теплотраси та пiшохiдних MicTKiB, iнших потреб MicTa.



(тис. грн.)

N з/п Покшши
Затверлжеrlо паспорто!1 бюджетноТ викоtлаtlо Вiл<шешя

фош й фоц ршом загшьний фощ фоц р8ом загаlьний фощ фоц раом
l1апряv BuKopIrcllrLtllHя оюd){епlн lLt коulпltб

l за,I,рат

кiлькjсть штатних одиниць 64 64 64 64 0 0

поясненгrя Щодо розбiжностей Miж фактичними та плановими результативними показниками : РозбiJlсносmi мiж зuпверOженuмu dосяzнуrпurru рез!льmuпцвнu"мu
п о кtIз н u KaMu BiD с,у lпнi

2. продукту
К-ть отриманих листiв,
1RenHeHb 1яяR ск2пг l 6768 16,768 l7148 17148 380 з80
к-ть пiдготовлених
нормативно-правових aпiB l22| \221 1221 |22| 0 0

пояснення Щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативними показниками : Вiдхилення в стороtту збiльшення кiлькостi отриманих листiв, звернень.

заяв, скарг спричиненi збiльшенням кiлькостi адмiнiстративних послуг. Надавмись HoBi послуги ресстрацii мiсця проживанш особи_ видача довiдок про ресстраuiю мiсuя

проживаннJI/перебування особи. погодження проекry землеустрою. щодо вiдведення земельноi дiлянки. За звiтний перiод збiльшилась кiлькiсть 3вернень громадян Micтa

для виDiшеннJI поточних пDоблемних питань.

J. ефективностi
(-ть виконаних листiв,
]вернень, змв, скарг на

2з8 238 з05 з05 61 67

К-ть прийнятих
норNIативно-правових aniB
на одного прачiвника

1,7 |,7 |7 17 0 0

Витрати на утримання
опнiеi tltтатнот опиниtt l 87805,00 l 87805,00 1 844 l9 1844l9 _33 86,00 -3з86,00

поясненtп Щодо розбiжноmей мiж фаrстичними та плановими результативними показниками : Вiдхилення в сторону збiльшення кiлькостi виконаних листiв, звернень,

заJIв, скарг на одного працiвника спричиненi збiльшенням кiлькостi ммiнiстративних поСJIуГ.

5.4 "Виконання показникiв бюджетноI програми порiвняно iз показниками попереднього рокУ":

N з/п показники

Попереднiй piK Звiтний piK
Вiдхилення виконання

(у вiдсотках)

загальни
й фонд

спецiаrIь
ний

фонл разо\1

загальний
фонд

спецiаJ,Iьний

фонд разом

загапьний
фонд

спецlальни
й фонд разом

Видатки (наланi
кпелити) 9225349,54 20з964,52 94293 l 4,06 l l 667з08,6 з8з544,74 l 205085з,з4 26,47у, 88.04% 2'7,80о/о

ПоясненнЯ щодо збiльшення (зменшення) обсягiв провелених видаткiв (наданих кредитiв) порiвняно iз аналогiчними показниками попереднього року : Вiдхи,rення в

сторону збйьшення кйькостi опрацьованих вiдомостей в [ержавному peccTpi виборuiв вiдбулось за рахунок проведенш виборiв Презилеmа Украiни та виборiв наролних

деm.татiв до BepxoBHoi рали Украiни. Також вiлбулось зменшення суми заtrучених iнвестицiй в результатi перемоги проекгiв. мiкропроепiв, программ мiжнародно -

технiчноI допомоги у зв'язкJ iз зvеншенням кiлькостi та BapTocTi проектiв та мiкропроекгiв,

вт-ч



виконавчими
органами MicbKoT ради 9225349,54 20з964,52 9429з l 4,06 I l 667308,6 з 8з544,7 l 205085з,j4 26,47уо 88,04% 27 _8ооk

l затрат

кiлькiсть штатних одиниць 60 60 64 64 6,67у, 6,67уо

2. продукту
К-ть отриманих листiв,
звеDнень заяв скапг l 8з04 l 8з04 17l48 l7148 -6,з2о^ -6,32уо
К-ть пiдготовлених
нормативно-правових amiB

ll l0 lll0 l22| l221 l0,00% l 0,00%

J эфективностi
К-ть виконаних листiв,
звернень, заяв, скарг на
опного ппяtriпниrя з05 305 з05 з05 0,00% 0,00%
К-ть прийнятих
нормативно-правових акгiв
на одного працiвника

l7 l7 17 17 0.00% 0,00%
Вицlати на утримання
опнiсi rrгятqпi ап,,-,,,, l 57676,00 157676,00 l84419 ]844l9 l6,96yo l6,96Yo

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проектiв) програм'':

надходження iз

Пояснення u4оOо прuчuн вidхuленняфакmuчнuх наdхоёuсень вid плановоzо показнuка

Код Ilоказни ки

Загальни
й обсяг

фiнансув
ання

проекту
(програм
и\ пскпгп

План на
звiтний
перiод з

урахува
нням
змiн

виконано зz

звiтний
пепiол Вiдхилення

Виконано
всього

Залишок

фiнансува
ння на

маЙбутнi
пепiопи

l 2 J 4 5 6:5-4 7 8:з-7

l.
Надходження
всього: х х х
Бюджет розвитку за
IIжепелами х х х

х х х
Jапозиченtlя до
5юлжетч х х х
[ншi джерела х х х



пояснення в i dxtu t е н н я кас oqLlx Bu da tll к iB в i d п:tан ово z о по каз н Lt к а

Г!ояснеrtня utodo ttрччttн вidхtutеrtня фо*пrчоrJо "оd,оd,*ппо 
uid *

Всього за
iнвестицiйними

в idxu:l е н н я кас о 6ztx вud апlкiв н а BLr ко н ан н я i н ве с пluц i ft н о zo

пояснення ulodo прltчuн вidхtl:tенлlя kacoBtlx вudапlкiб на вuконаttня

Напрям спрямування

коштiв (об'скт) 2

Капiтальнi видатки з

5.6 "наявнiсть фiнансовпх порушень за результатами контрольних заходiв":

Фiнансових порчшень не виямено.

Вiдхилення в сторону збiльшення кiлькостi опрацьованих вiдомостей в Державному pe€cтpi виборцiв вiдбулось за рахунок проведення виборiв Президента УкраТни

та виборiв народних депlпатiв до BepxoBнoi ради Украiни. Також вiлбулось зменшення суми залучених iнвестицiй в результатi перемоги проектiв, MiкponpoeкTiB,

програr4м мiжнародно - технiчноi допомоги у зв'язку iз зменшенням кiлькостi та BapTocTi проектiв та мiкропроектtв,

6. Узагальнений висrrовок щодо:

акryальностi бюджетноi програми :



ефективностi бюджетноi програми : Згiдно з проведеним аналiзом ефеюивностi бюджетна прогDама мас високЧ ефективнiстЬ
корисностi бюджетноi програми : оDганiзацiя виконання деожавних пDогDам. оозроблення t реалiзацtя мiсцевих прогDам розвиткч житлово-комчна;rьного господарства_
довгострокових наслiдкiв бюджетноi програми : ПDограма викону€ться штатом у кiлькостi 64-и осiб. ПDограма потребус постiйноi реа,riзйi,в наступних рокак" а

Начальник вiллiлу бу<галтерського облiку та
звiтностi, головний бухгалтер Малиняк У.Б.



Додаток

ефективностi бюджетних програм

1. 021 81 10

до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoT ради
(кпквк дБ (мБ)

02l8l l0

(найменування головноaо розпоряднпка)

Виконавчий KoMiTeT BcbKol MlcbKol

(кпквк дБ (мБ) (наi:rменування вiдповiлалыrого вхконавця)

3. 02181 10 0320 Заходи iз запобiгання та лiквiддцii надзвичайних ситуацiй та наслйкiв стихiЙного лиха
(кпквкдБ (мБ)) (кФквк) (наirпrенування бюджетноi програлrll)

4. Мета бюджетноi програми :

запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та забезпечення пожежнот безпеки

м.Бориславi та смт. Схiдницi

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв": (тиС. ГРН.)

N з/п показники

f[лан з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

загальний фонд

спецiальни
й фонд разом

загальний
фонд

спецiальни
й фонд разом

загальний
фонд

спецlальн
ий фонд разом

l
Видатки (наданi

крелити) 14057з.00 0,00 l 40573_00 1 40572,з0 0,00 1405,72,з0 -0,70 0,00 -0,70

видаткiв ч вiдношення до затвеDдженого плану вiдс\тнi.
вт.ч



1.1

Створення резерву
паливно_мастильних
матерiапiв лля
запобiгання та
лiквiдацii
надзвичайних
сиryачiй техногенного
i природного
характеру та lx
наслiдкiв l264l5.0 0,0 |26415,0 l26414,з 0,0 |264|4.з -0,7 0,0 -0"7

ПоясненнЯ причиН вiдхиленнЯ LqсовиХ видаткiВ (наланиХ крелитiв) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд планового показника :

1.2

встановлення та
обслуговування
приruIадного

програмного
забезпечення

"Автоматизована
система оповiщення
"Набат-Во" 10.0 0,0 l0,0 l0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0.0

Пояснення причин вiдхилення касових вцдаткiв (наданих кредитiв) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд планового показника :

l.з

Прилбання пристрою
видачi повiдомлень
пвп_04 4l58 0 4l58 4l58 0 4l58 0 0 0

5.2 "виконання бюджетноiпрограми за джерелами надходжень спецiального фонду":

(тис. грн.)

N з/п показники План з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення
l 3алишок на початок року х 0,00 х

вт.ч.
1.1 власних надходжень х 0,00 х
1.2 iнших надходжень х 0,00 х

lloясненняпpичиннaявнoстiЗaпишкyнаДхoдженьспeцiальнoгoфoндy,Bт.ч.BласнихnaДхoд
на початок року

2. Надходження 0,00 0,00 0,00
вт.ч.

2.1 власнi надходження 0,00 0,00 0,00
2.2 надходження позик 0,00 0,00 0,00
Z.э повернення кредитiв 0,00 0.00 0,00



2.4 lншl надходження 0,00 0,00 0,00

Пояснення причин вiдхилення фактичних обсягiв надходжень вiд планових

Залишок на кiнець року х 000 0,00

вт.ч.
3.1 власних надходжень х 0.00 0,00

э.L lнших надходжень х 0,00 0,00

5.З "Виконання результативних показникiв бюджетноТ програми за напрямами використання бюджетних кОштiВ":

(тис. грн.)

N з/п показники

Затверлжено паспортом бюджетноi
пDогDами Виконано вiдхилення

загальний

Фонд

спецiа,rьни
й Фонд ршом

загшьний
бонл

спецiшьний
фонд разом

загшьнии
фонл

спецiальний
tЬонл разом

Сmворення резерву палuвно-лrасmшlьнLtх маmерiалiв dля запобizання.mа лiквidацit наdзвuчайнtм сumуацiй mехноеенно2о i прuроdноzо

харакmеру mа lx насллOклв

1 затрат
необхiдна кiлькiсть
палива для створення
матеDiального резервч 4570 0 4570 4570 0 45,10 0 0 0

пояснення щодо розбiжностей мiяt фактичними та планqцими рез}льтативними

2. продукту

фактично створений

резерв ]чlатерiального

резерву палива 4570 0 4570 4570 0 4570 0 0 0

0
Пояснення шодо розбiжностей мiж фактичними та плановими рез}льтативниNlи пОкаЗниКаNtИ :

ефективностi

ф акгично забезпеченос-тi

резервом паIивно-

мастильними
матерiалами до
необхiдноi кiлькостi

100 0 l00 l00 0 l00 0 0 0

Всtпаtlовлення mа обслу2овування прuкпаОно2о пpozpa\rHozo забезпечення "Дu*о.rоaurоUо"о rurл"ra
1 затDат



В итрати на встановлення
та обслуговування
прикладного
програмного
забезпечення
"Автоматизована
система оповiщення
"Набат-Во"

l0 0 l0 10 0 10 0 0 0
ПоясненнЯ щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативниNlи показниками

2. продукту

кlлькlсть одиниць
прикладного
програмного
забезпечення
необхiдного для
встановлення l 0 l I 0 l 0 0 0

ПоясненнЯ щодо роФiжнОстей мiж фактичними та плановими результативними показниками :

J. ефективностi

факгично забезпеченостi
асигнуваннями для
встановлення та
обслуговування
програJ\4ного

забезпечення
l00 0 100 l00 0 l00 0 0 0

прилбання пристрою видачi повiдомлень Пвп-04
l затрат

Витрати на придбання
присгрою видачi
повiдомлень ПВП-04 4l 58 0 4l 58 41_5 8 0 4l58 0 0 0

Поясненн я щодо розбiх<ностей мiж фадlцчними та плановими результативними показниками
2. продукту

кiлькigгь одиниць
системи оповiщення
пристросм видачi
повiдомлень пВП-04

I 0 l l 0 l 0 0 0
ПоясненнЯ щодо розбiх<ностей Mi>r< факгичними та плановими результативними показниками :

ефективностi
забезпечення
ефективностi I00 0 l00 l00 0 l00 0 0 0

ПОЯСНеННя Щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативними показниками



дналiз стану виконання результативних показникiв показав стовiдсоткове виконання в частинi придбання запланованот кiлькостi

асобiв для забезпечення li безпеки та надзвичайних ситуацiй. Закуплено паливо-мастильнi матерiали на запобiгання надзвичайних

iи техногенного та п

' З*"ч"uоr"a" yci напрями використання бю.щlкетних коштiв, затвердденi паспортом бюдкетноi ПрОГРаМИ.

5.4 "Виконання показникiв бюджетноi програми порiвняно iз показниками попереДнього poкyll: (ТИС.ГРН)

N з/п показники

Поперелнiй piK Звiтний piK

Вiдхrшення виконання

(у вiдсотках)

зага,чьний

фонл

спецiаль
ний

фонд
разом

загальний

фонл

спецiальни
й фонд

разом
загальний

фонд

спецiальн
ий фонд

разом

Видатки (наланi
кредити) l 0 1907,0 0,00 l 0 l 907,00 1,40572,з 0"00 |40512,з0 з7,94уо 0,00% з7,94%

Пояснення щодо динамiки результативнt ( показникiв за вiдповiдним нzlлрямоМ використаншI бюлкетних коштiв :

створення резерву пzrливно-мастильних матерiалiв дrя запобiгання та лiквйацii надзвзчаццц4 эцIуацiй техногенного i природного

1 затрат
необхiдна кiлькiсть
палива для створення
матерiального резерву 4488 0 4488 4570 0 4570 82 0 82

Пояснеt.tня шодо розбiжностей плirк фактичнипtи та плановими результатцчjиN,IддgдФдддецц
2. продYкту

фактично сгворений
пезепп матепiапьного 4488 0 4488 4570 0 4570 82 0 82

0

Пояснення шодо розбiлtностей MiiK фактrtчнип,ttл та плановими результативни

J |ефекгивностi



факгично забезпеченостi

резервом паливно-
мастильними
матерiалами до
необхiдноi кiлькостi

100 0 l00 l00 0 l00 0 0 0
Встановлення та обслуговування прикладного програплного забезпечення "Автомат изована система оповiшення "наб lT-BO"

1 затрат

Витрати на встановленlul
та обслуговування
прикJIадного
програl\4ного

забезпечення
"Автоматизована
система оповiшення
"Набат-Во"

10 0 I0 l0 0 l0 0 0 0
Пояснеtlня щодо розбi;кностей мiж сЬактичr:ишtи та плановиlll резчльтативниN,lи показникаNrи

2. продукту

кiлькigгь одиниць
прикJIадного
програмного
забезпечення
необхiдного д;rя

встановлення l 0 l l 0 l 0 0 0
Пояснення щодо розбiжност9й мiяt факгичними та плановими резуJrьтативними показниками :

ефективностi

факгично забезпеченостi
есигнуваннями

l00 0 ]00 l00 0 l00 0 0 0
пlридбання пристрою идачi повiдомлень ПВП-04

l затрат

Витрати на придбання
присгрою видачi
повiдомлень ПВП-04 4500 0 4500 4l 58 0 4l58 -з42 0 -з42

пояснеIrня щодо розбiжностеи "iж ф ктичl lими та плановими рсзультативними показllиками

2. продукту



кlлькlсть одиниць
системи оповiщення
пристроем видачi
повiдомлень ПВП-04 l 0 1 l 0 l 0 0 0

Поясненt.tя шодо розбiхtностей ltixt фактичнипrи та плановими результативними показника]!1и :

эфективностi

3абезпечення
эфективностi l00 0 100 100 0 l00 0 0 0

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проектiв) програм":

Код показники
й обсяг

фiнансув
звlтнии
перiод з

за звrтнии
перiод

Вiдхиленн
я

Виконано
всього

фiнансува
ння на

1 2 J 4 5 6=5-4 7 8:з -7

1

надходження

всього: х х х
Ьюджет розвитку за х х х
t-lадходження 1з х х х
Jапозичення до х х х

Iншi джерела х х х
ояснення tцоdо прuчuн вidхtшення факmччнtх наdхоdэлсень Bid п,lановоzо пока3нuка

2.

Видатки бюддеry
всього: х х х

Пояснення ulоdо прuчuн вidхttltення KacoBllx вudаmкiв Bid пцановоzо показнuка

Пояснення lцоOо прuчztн вidхtлення факmttчнttх наOхоd:хсень Bid KacoBtlx BudamKiB

[нвесmацiйнuй
проекm (проzрама) 1

Пояснення u,|odo прuчuн вidхlдlення KacoBIM вuOаmкIв на вuконання швесmuцшноео проекmу
(проерамu) ] Bid ппаново2о показнuка

напрям спрямування
Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 2



))
[нвесmuцiйltuti
проекm (проzрама) 2

Пояснення u4оОо прuчuн вidхtuення KacoBtlx BudamKiB на вuконання iнвесmuцiйноZо проекmу
Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 1

Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 2

L.J

Капiтальнi видатки з

угримання
бюджетних yстанов х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв":
Фiнансових поD}rшень не виявленО.

5.7 "Стан фiнавсовоi дисциплiни" :

КРеДитопська заборгованiсть та дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду вiдсчтня.

6. Узагальнений висновок щодо:
аКryаЛьностi бюркетноi програми :Бюджетна ппограма за КПКВК 02 1 8 1 l 0 " Заходи iз запобiгання та лiквiдацiТ надзвичайних ситчацiй та наслiдкiв
стихiйного лиха" с акгчальною для подальшоi iT пеыliзацii ч настчпному роцi.

ефекгивностi бюдкетноi програми : Згiдно з пDоведеним аналiзом ефекгивностi бюд:кетна пDогDама ма€ високч еФекIивнiсть

КОРИСнОстi бюл:кетноi програми : Запобiгання та лiквiдацiТ надзвичайних ситчацiй та стихiйних лих техногенного i ппиродного харакгеру та iT наслiдкiв
довгострокових наслiдкiв бюшкетноii програми : Створення резерву паливно-мастильних матерiалiв для запобiгання та лiквiдацi'i надзвичайншх сит_чацiй
ТеХНОГеНного i пDиDодного хаDаtсеDу та iх наслiдкiв обслугов_чвання пDикладного проФамного забезпечення

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, головний бухгалтер Малиняк У.Б.



Додаток

бюджетних програм

1.

до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки ефективностi

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

0218220 Виконавчи й KoMiTeT Бориславськоi пr icbKoT ради

1

(кпквкдБ (мБ))

02l8220

(найменування головного розпоршника)

Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoi ради

(кпквкдБ (мБ)

02l8220

(наilлrенування вiдповiдального впконавuя)

Заходи та з мобiлiзацiйноТ пiдготовки мiсцевого значення

(кпквк дБ (NtБ)) (кФквк) (наitменування бюджетноi прогрдми)

4. Мета бюджетноi програми :

органiзацiя та забезпечення на територiТ MicTa Борислава заходiв з питань органiзацii вiйськовоГО ОбЛiКУ, СПDИЯННЯ ОDГаНi3аЦiТ

призовч громадян на cTpoKoBv вiйськову сл}ц<бч

5. Оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних кОштiв": (ТИС. ГРН.)

0380

N з/п показники

План з урахуванЕям змiн Виконано Вiдхилення

зага,чьний фонд

спецlальни
й фонд разом

загальний

фонд

спецlаJIьни

й фонд разом

загальний

фонд

спецiа.чьн

ий фонд разом

l
Видатки (наданi
кредити) з48з8.00 0,00 з4838,00 з48з7.44 0,00 з48з7,44 -0,56 0,00 -0,56

Пояснення щодо причин вiдхилення касових видаткiв (наданих кредитiв) вiд план

вт.ч.

1.1

Видiлення
автомобiльного
транспорту для
перевезення
вiйськовозобов' язаних
та призовникiв з48з8.00 0,00 з48з8.00 з48з,7,44 0,00 з48з7.44 _0,56 0,00 -0,56

Пояснення причин вiдхилення касових видаткiв (наланих кредитiв) за напрямом викориСТаннЯ бЮ



1.2

Напрям використання
бюджетних коштiв

1.3

5-2 "Виконання бюджетноi програми за джерелами надходжень спецiального фонду":

(тис. грн.)

N з/п показники План з урахчванням змiн Виконано Вiдхилення
l Залишок на початок року х 0,00 х

вт.ч.
I.1 власних надходжень х 0,00 х
1.2 iнших надходжень х 0,00 х

lloяснeнняпpичиннaявнoстiзаJIишкyнaДхoджeнЬcпeцiальнoгoфonдy,Bт.ч.BласниxнаДхoД
на початок року

2. надходження 0,00 0,00 0,00
вт.ч.

2.1 власнi надходження 0,00 0,00 0,00
2.2 надходження позик 0,00 0,00 0,00
2.з повернення кредитiв 0,00 0.00 0,00
2.4 lншl надходження 0,00 0,00 0,00

Пояснення причин вiдхилення фактичних обсягiв надходх{ень вiд планових
J. Залишок на кiнець року х 0.00 0,00

вт.ч.
3.1 власних }]адходжень х 0,00 0,00
_)-j iнших надходжень х 0,00 0,00

5.3 "ВИКОНаННЯ РеЗУлЬтативних показникiв бюджетноТ програми за напрямами використання бюджетних коштiв":

(тис. грн.)

N з/п [lоказники

Затверлх<ено паспортом бюджетноi
викоttаttо вiдхилення

загальний l спеuiшьни |

фонд l Ифо"о | о.о*
загальний l спеuiшьний l

фондlфоrrlоч.о" загальн и й

фонд
спеuiыьний l

Фонд l о*о"
I! апряч вuкорuс mан ня бюd:хсеmнuх коutmiб |

I затрат



\
витрати на
автомобiльний
транспорт для
оповiщення призовникiв з48з8 0 з4838 з48з7,44 0 з48з7"44 -0,56 0 _0,56

De3\,]bTaTIl вни r.lи показника tми

2. продуктУ

кiлькiсть
вiйськовозобов'язаних,
яким надано послуги
по перевезенню

202 0 202 202 0 202 0 0 0

плаIlови!1 рез\,Jьтатrlвнl 4\1l] показникi 1ми

ефективностi

|72 0 \72 0 0 0

витрати на перевезення

одного
вiйськовозобов'язаного 1,72 0 172

4. якост1

вiдсоток забезпеченоgгi
асигнуван}шми до
необхiдного обсяry
витрат на перевезення

100.00 0 l00,00 100 0 l00 0 0 0

Пояснен,ня щсдо розбiжностей Mi;K фактlлчнllми т1 ллановимI рез),-1ьтативн Iими показни! iами :

покzLзн иками
IIОЯСНеННЯ ЩОДО РОЗОlжНостеи lvllж (ракlичпиLчlи ,а t,JlaпvDrtл", y,-J",_

_а.цnТпnnгnяМI.ДпoвiднoДoпoтpебпеpеДбaЧeНихДaнoюпpoгpaМoю.Результативнi показники бюджетноТ програми виконано в сторону Bl,

Забезпечено виконання Bcix показникtв, Bl

БюджетнaпpoгpaмaBикoнaна9дoсягненoпoстaBленyметyтa"икoнuЩ

' З*"ч"uоrua" yci напрями використаншl бюдкетних коштiв, затвер,rркенi паспортом бюркетнот програми,

5.4 ''Виконання показникiв бюджетноiпрограми порiвняно iз показниками попереднього poкyii:

4374 l,00

,,,л "о ппабiжностей мiж фа (тични ми та планови\,1и

--I

,о ,rrпlп позбiжностей мiж фа к-гичIlll!1и та

(рtлуtlуi' | 
,-"-," l l ,

шодо збiльшення (зпtеншення) обсягiв проведених ,"лББ@йБ* *рaл"й) порiвняно iз аналогiчнИПtИ ПОКаЗНИКаМИ ПОПеРеДНЬОГО РОКУ :

програ|\.1а .u *no"* оrr rr20 .зu*оо, .u ообо-rи з п,rобiлiзацiйноi пiдготовки мiсцевого значення" була РеМiЗОВаНа Та ПОЧШа ДiЯТИ v 20l8 РОЩ



видiлення
автомобiльного

перевезення

вiйськовозобов'язаних

4з7 4| .00 з48з7,14

витрати на
автомобiльний
транспорт для

щення призовникiв
4з7 4|,00

кlлькlсть

вiйськовозобов'язаних,
яким надано послуги
по перевезенню

вiдсоток забезпеченостi

необхiдного обсягу
витрат на перевезення

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проектiв) програм'':



Виконано
всього

Виконано
за звiтний

Надходження iз
загального фонду

цiального фокду

П ояс н е ttня u1 оd о прttчuн вidхtLп е н ня н adx оdжен ь в id tut ан ов оzо показн.uка

вidхttltення KacoтLrx BLtdamliil Bi) l1лановоzо п

ГI ояс н е н ня tц od о прuчuн вidхап ення Йшх н аdхоdже н ь Bid кас цll,хзLлЦц!Ц

в idхttл е н н я кас oBllx Bu) qц!!9 11 gз!!!9! clyl



Напрям спрямування
коштiв (об'скт) l

Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 2

капiтальнi вtlдатки t

утримання
бюджетних vcTaHoB х х х

5,б "НаявнiстЬ фiнансовиХ порушенЬ за результатаNtи контрольнИХ заходiвtl:
Фiнансових поD}чшень не виявлецо.

5.7 "Стан фiнансово'i дисциплiни'':

6. Узагальнений висновок пlодо:
акryа.пьностi бюлкетноi програми
д'tя подальшоi iT пеалiзацii у наст.чпномч роцi.

ефекгивностi бюФкетноi програми :

корисностi бюджетноТ програми : Видiлення автомобiльного транспорry для перевезення вiйськовозобов'язаних та призовникiвДОВГОСТРОКОВИХ НаСЛiДКiВ бЮДЖеТНОi ПРОГРаМИ : ОРГаНiЗаuiЯ 
'а 

Забезп"чеrr" наЪриторii MicTa Борислава заходiв з питань органiзацii вiйськового облiку,сприянtfi органiзацiТ призову громадян на сlроко8у вiйськову службу

Начальник вiллiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, головний бухгалтер |Vlалиняк У.Ь



.Щодаток

доМетоДичнихрекоМенДацiйщодоздiйсненняоцiнкиефективностiбюджетнихпроГраМ

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

0218340 Виконавчий KoMiTeT

(кпквкдБ (мБ)

MlcbKol

(найменувавня головного розпоряднIлка)

0218340 Виконавчий KoMiTeT MlcbKol

(кпквк дБ (]!lБ)) (найменування вiдповiдального виконавчя)

(кпквк дБ (мБ)) (кФквк) (найменування бюпжетноi програми)

4. Мета бюджетноi програми :

ВивченнЯ перспектиВ промисловоi розробкИ води длЯ подальшогО використанНя iT в iHTepecax громади,Охорона навколишнього природного

середовища м. Борислава

5. Оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв": (тис, грн,)

Гfлан з урахуэqццдц Jд!]ц Виконано Вiдхилення

N з/п показники

загальний
фонд

спеtIlальн

ий фонд разом
загальний фонд

спецiальЕи
й фонд разом

загальний

фонд

спецiа,пьни
й фонл pzlзoМ

1

Видатки (наланt

кредити) 0_00 lt 22927,00 |
))q77 00 0,00 228зз,60 2283з,60 0,00 -9з,40 -9з,40

Ппппапено начково-л( lслiднi роботи згiдно
пояснення щодо причин вiдхилення касових видаткiв (наданих кредитlв, вlл llJlanuбuru lrчло

-л-*:л-. ллбi- -ппiпцоцнi з ааппанованими асиГнуВан нями

вт.ч.

l 0,00 228зз,60 228зз,60 0,00 -9з_40 _9з,40

1.1

повний хiмiчний
ана,riз води l 0"00 2292,7 -00 I zzgz,1,0o '

Jового показника:
поr*a"пr" причин вiдхилення касових видаткiв (наданих крелитiв) за напрямом використан

_ __:^_- -лк:- -ллi-,,о--i э tяппянпRяними асигнYВанняМи.
Iричttноювlдхи.пеннясменшаtsарllulьрwu" "uр,Dllлt""--_"-,-"---__ I 

_ 
I I l l l

1.2

Напрям використання
бюджетних коштiв

пяткiв (напаних кDедитiв) за напрямом викор
l Iоясне

l.J
rрпчи т-



5,2 "Виконання бюджетноiпрограми за джерелами надходжень спецiального фонду'':

(тис грн.)

N з/п показники план з чDахчван Виконано вiдхиленняl Залишок на початок року х 0по х

1.1 власних надходжень х 0,00 х1.2 lнtuих надходжень
0,00 х

lадходжень бюджетних установ та iн.иi нйiйiБц
228зз.6о l _or znвт.ч.

2.1 власнi надходження
0,00 0,002.2 надходження позик
0,00 0,00повернення кредитiв
0,00 0,002.4 ншI надходження

Пояснеr-т_l
2l9z /.0U l 228зз,60 93,40

tдходжень вiд планових
*--l 0,00вт.ч.

3.1 власних надходжень
0,00 0,003.Z

п xl 0,00 0,00
нших надходжень,

5,3 "виконання результативних показникiв бюджетноi програми за напрямами використання бюджетних коштiв'':



22927 0 228зз,6 228зз,6 0 -9з,4 -9з,4

повний хiмiчний
аналiз води (aHioHo-

катiонний склад) та

спектральний
пiвкiлькiсний аналiз

l

|сухого залишку у 8

Iпробах 0 22927
лми.

lоя с не l t ня шо.!Q_р9]9.]дI9!]sljl д]рч ёi l

2. продукту

1 0 0 0

lКiлькiсть виконаних l

|"uупо"о-оо.лiдних l

|робiт _]
0 l l 0 1

планови\lи рез),,дщqтц9tj.]
,lNли показникаI1I4:пп:6iжнпстей ltiж dlzlктичними та

ефективностiJ

228зз,6 228зз,6 0 0 0

Серелнt видатки на

розробку олноТ

науково-дослiдноf
роботи 0 22927 22927 0

0 0

4. якостl

0lPiBeHb готовностi

lвиконаних робiт l 0,00 100 I t00,0o 0 l00 l00

П"""""""" ,ц"д" рзбi;riностей ltiж фактичнишlи та плановиillи результативн

По""rо"" щодо розбiжнощgЦдЦДзктg:l

Видатки (наланi

l Кр9ли I п,l | "'"' | -' ' :л:::::i :::;::_-л п "цяппгiqнилtи показниками попередньоГо року :

поясненttя щодо збiльшення (зпrеншення) обс".i* про"Бri* о4йкiв (наланих кредитiв) порiВНЯНО iЗ аНаЛОГiЧНИ;t'tИ ПОКаЗНИКаМИ ПОПеРе



Розвиток курорту в

м.Бориславi на ocHoBi

Поясненt.tя щодо збirrьше"- (.r"r'
аналогiчними показниками попереднього року, а також Щодо змiн у cTpyKrypi напрямiв використання коштiв : Проведено начково-дослiднi роботи згiднопланч захолiп

повний хiмiчний
iз води (aHioHo-

катiонний склад) та

пiвкiлькiсний аналiз

iмiчного аналiзу води

Кiлькiсть проведених
заходiв хiмiчного аналiзу
води

Напрям використання
бюджетних коштiв

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проектiв) програм'':

залишку у 8



Виконано
всього

надходження iз

загzlльного фонпу
бюджету ло

iального фонду

запозичення до

П ояс нен ня ъц оd о прччuн BiDxt,Lп ен ня, HtB наохоdжень Bid ппановоzо показнttка

Видатки бюджету

розвитку

l

|всього:

П ояс н е н н я щ о d о цр!!!узiйцз!!2 ,й"й*""о вid KacoBlM вudаmкiв

iid"*nrn" KacoBllx BudamqiB на Bu



Напрям спрямування

капiтальнi видатки з

утримання

5.6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв'':
Фiнансових поD}rшень не виявлено.

5.7 "Стан фiнансовоТ дисциплiни'':

6. Узага.пьнений висIIовок щодо:
аrryальностi бюджетноi програми :

iT реа-lIiзацii д-гlя забезпечення iнвестиl l i йних пппепi п

корисностi бюджетноi програми : Повний хiмiчниЙ ана-пiз води (анiоно-катiонний склад) та спекц)альний пiвкiлькiсний аналiз сlл<ого залишкуу 8 пробахдовгосlрокових наслiдкiв бюФкетноi програми : Охорона навколишнього природного середовища м. Борислава та виявлення мо)сlивих джерел мiнеральнихвод для iх подальшогО використання в iHTepecax громади

Начальник вiддiлу бухгалтерського ОбЛiКУ Та
звiтностi, головний бухгалтер Малиняк У.Б.



Додаток

ДоМетоДичнихрекоМендацiйщодозДiйсненняоцiнкиефекгивностiбюджетнихпрограМ

ОЦIНКА ЕФВКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

0217622 Виконавчий KoMiTeT коТ MicbKoT

(наймеRування головного розпорядника)(кпквк дБ (мБ))

021^,7622

(кпквк дБ (},IБ))

Виконавчий KoMiTeT вськоТ MicbKoT

(найменування вiдповiдального виконавця)

3. 0217622 0470 реалiзацiя програм i ]аходiв в гаJrузi туризму та KypopтiB

(кпквк дБ (мБ)) (кФквк) (найменування бюджетноi програми)

4. Мета бюджетноТ програМи 
б frлi/а,iltrrаy ёkон( I, збiльшення

забезпечення стапого ooau"r*, ryристичноf галузi, пiдвищення tJ частки в показниках економiчного розвитку Mlcтz

часткИ в'iЪногО туризму, покращеннЯ lмlджУ м.Борислава на ринку туристичних послуг,

5. оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноТ програми за напрямами використання бюджетних коштiв": (ТиС, ГРН,)

Г[пан з урахуванням змiн

н вИхилення касових видаткiв (наданих, iB) вiд пл?цqр9I9 гl9ý9эндДеj

7000,07000,00

га,,rузi, пiдвищення
частки в показни

економiчного
MicTa, збiльшення

туризму, покращення

iмiлжу м.Борислава
ку туристичних



ПoясненняпpичинвiдхилeннякaсoBиxвиДaткiв(нaланихкpeлитiв)ЗaнапpяМoМBикopистаннябюДжетнихкoштiв"й
Вiдхилення вiдсутнi. KacoBi видатки повнiстю вЛ!9дЦqють запланованим показникам.

5,2 "Виконання бюджетноi програми за джерелами надходжень спецiального фонду'':

N з/п показники План з урахуванням змiн Виконано

0r00

вiдхиленняl Залишок на початок року х
вт.ч. х

1.1 власних надходжень х
1.2 lнших надходжень х

х
l 0.00 х

J rlgд/\чл,l\чllD wrrчцrФlьпUl U чUнлу, ts ,г. Ч. ВЛаСНИХ
на початок DoKv

-

{адходжень бюджетних установ та нших надходжень,

0,00
2

U,UU 0,00вт.ч.
2.1 власнi надходження 0,00
2.2 0,00надходження лозик 0,00 0,00

0,00
z --, I99ýрlýlд2t цредитiв 0,00

0,00

2.4 lншl надходження 0,00
0,00

Пояснеr

0,00 0,00

lня причин вi4хилення фактичних обсягiв н; дходжень

0,00
J. Залишок на кiнець року

вт.ч.
з.l

х
з.2 0,00нших надходжень х

0,00
нших надходжень,

(тис. грн.)

5,3 "виконання результативних показникiв бюджетнот програми за напрямами використання бюджетних коштiв'':



ЩOдорозбiя(ностеймiжфактичнимитаПлановиМирезулЬтативниМипоказниками.РозбiжностiМiжзатВерд2кениМидосягн!тиМи

2. продYкту

l 0 1 0 0 0Кiлькiсть затверджених

проеюiв 1 0 l
)дженими досягн!тими

ffiжфактичнимитапЛaнoBИМиpезультатиBНиМипoказникi
DезчльтативнимипоказникащДЭ!Д9УfЕi t I l I

tМи : rОзUlлпUUrl Lчtrл J4rDwr

_ l

ефективностi

0,0 0,0 0,0
Серелнi заходи на

проведення одного
проекту 7000,0 0,0 7000"0 7000.0 0,0 7000,0

4. якост1

0 l00 0 0 0

Вiдсоток
забезпеченостi
асигнуваннями 100,00 0 l 100,00 l00

По""п*, шоlо розбi;кностей tvtixt фактичниrrи та п"панови\ll

РеЗvЛЬТаТИВНИNrИ ПОщ

По"*rr" щодо роaбi*поa"й *i* фuо,"ч""*",u
Р"aуп"rurивнi показники бюджетнd п

P"ay*rur"uHi показники за даною бюджетною про

результативнtлNtи

результатив
збiльшення, вiдповiдно до по

.р"r"" -""онан1 в повному оосязl

lкредити)|u,uчlч,чч|,,,|,
Поясненняшoдoзбiльшення(зменшення)oбсягiвnpou.лй"iu"лu'й(наДанихnpГд,.ь)nopiu'"*ьаналoгiчниltипoкaзникa]\{ипoпеpедньoгopoку:
РoзбiжнocтiмiжзатвеpДкениМlrДocяГн}тиМ"p..уno'u



|Забезпечення сталого
розвитку туристичноТ
галузi, пiдвищення iT
частки в показниках
економiчного розвитку
MicTa, збiльшення
частки в'iъного
туризму, покращення
iмiджу м.Борислава на

ринку туристичних

7000,00 7000,00 l 00,00% l00,00%

обсяг видаткiв
передбачених на

Напрям використання

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проектiв) програм'':



Залишок

фiнансува
ння на

майбугнiВиконано
всього

Бюджет розвитку за

Надходження iз

загального фонл1,

спецiального фонлу

П ояс н е н lt я Lц оО о п рцуlJн з ldх|Lпз!ц lтtuчнLм наdхоdжень Bid tъцановоzо показнuка

Ы"rr" Kaco'ux вudаmклв вiё шa'o^ozo показнu

П ояс н ен ня rц od о прuчltн в idxtm ен ня tM наdхоdэlсень вid касовlм вudаmкiв

вidхtлення kacoBtlx вudаmкiв на вuконання

коштiв (об'скт) 1

вidхttп е н ня кас oт1lx вu)qц!ц_! !з1[9! cl! lz



Напрям спрямування
коштiв (об'ект) l
Напрям спрямування
коштiв (об'ект) 2

Z--)

капiтальнi видатки з

утримання
бюджетних установ х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв'':
Фiнансових порушень не виявлено.

б. Узагальнений висновок щtrдо:
акryа_пьностi бюдкетноi програми :

подальшоi i] оеалiзацii для забезпечення проектiв

ефекгивностi бюлжетноi програми : Згiдно 3 проведеним аналiзом ефекгивностi бюлкетна профама мас середню ефекгивнiсть
корисностi бюлкетноТ програми : Забезпечення системного пiд\оду до розвитку туризму, пiдвищення туристичноI привабливостi i розвитку ryристичнотiнфраструrryри MicTa.

il;ТЖ:"JJJJТЁН,::ЖТХ:;|jУ:::",::ilТ:::::::*::"::::1тI.у_yт:тiгалузi, пiдвищення iT частки в показниках економiчного розвитку

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, головний бухгалтер Малиняк У.Б.

5.7 "Стан фirlапсовоi дlлсцип.цiни'':



Додаток

до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних програМ

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

1. 0217670 Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoT ради
(кпквкдБ (мБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0217670 Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi MicbKoT ради

(кпквкдБ (мБ)) (найменування вiдповiдального виконавця)

3. 02|1670 0490 Внески ло стаryтного капiталу суб'€ктi
(КПКВКДБ (МБ)) (КФКВК) (наймевування бюлжетноiпрограми)

4. Мета бюджетноТ програми :

Забезпечення придбання обладнання та додаткових послуг для функuiонування FМ-РаЛiО

5. Оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноТ програми за напрямами використання бЮджетних кОШтiв": (грн.)

N зiп показники

ГIлан з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

загмьний фонд

спецlальни
й фонд разом

загаJIьний

фонд
спецlаJIьни

й фонд разом

загальний
фонд

спецiальн
ий фонд разом

1

видатки (наданt
кредити) 0,00 з45667,00 з45667.00 0,00 345667,00 з45667.00 0,00 0,00 0,00

iв(налaниxкpeдитiв)BiДплaнoBoгoпoкаЗника:Poзбiжнiстьмiжкасoвимивидаткaмитa
затвеDдженим планом на 2019 piK вiдсчтня.

вт.ч.

1.1

придбання апаратури
та обладнання для

функuiонування FМ-
радiо 0,00 з45667,00 з45667,00 0,00 з45667,00 345667,00 0,00 0,00 0

пояснення причин вiдхилення касових видаткiв (наданих кредитiв) за напрямом використання бюджетних коштiв вiд планового покшника :

розбiжнiсть мiж касовими вилатками та затвеDдженим планом на 2019 pik вiдсlтня.

|.2
Напрям використання
бюджетних коштiв



ПОЯСНеТНЯ ПРИЧИН ВiДХИЛеННЯ каСОвих ви+аткiв (наданих кредитiв) за напрямом викорисJання бюджетних коштiв вiд планового показника:
1.з

5.2 "Виконання бюджетноi програми за джерелами надходжень спецiального фонду'':

5.з "виконання ре3ультативних показникiв бюджетнот програми за напрямами використання бюджетних коштiв":

(тис. грн.)

N з/п показники План з урахуванням змiн Виконано вiдхилення
l За,,lишок на початок рокy х 0,00 х

вт.ч.
1.1 власних надходrкень х 0,00 х
|.2 iнших надходжень х 0.00 х

ПоясненнЯ причиН наявностi з€rлишкУ надходжень Сlтецiапьного фонДу, В т- ч. власниХ над*одrк-ень бюджетнr*lстапов та iнших нал*ол*енffi
початок року

2. надходження з45667.00 з45667,00 0,00
вт.ч.

2.I власнi надходження 0,00 0,00 0,00
2.2 надходження позик 0,00 0,00 0,00
L --, повернення кредитiв 0,00 0,00 0,00
2.4 iншi надходження з45667,00 з45667"00 0,00

пояснення причин вiд{илення фактичних обсягiв надходжень вiд планових
J. Залишок на KiHeub рок1, х 0.00 00о

вт.ч.
з.1 власних надходжень х 0,00 0,00
э-z lнших надходжень х 0,00 0,00

(тис. грн.)

N з/п показники

Затверлжено паспортом бюджетноi
програми Виконано вiдхилення

загальний l спеuiшьний l

фонд|6опо|оurо"
загмьний | спечiшьний 

|фондlфонл|разом
загальний

drонл
спецiальний l

фо"д J ouro"

Н апрям вuкорuс цан ня бюdэtсе m нчх к oulm iB 
I

I затрат



обсяг видаткiв на

придбання апаратури
та обладнання

0.0 з45667.0 345667,0 0,0 345667,0 з45667,0 0,0 0,0 0,0

пояснення цlодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативними покiвниками : Розбiжностi мiж затверд:кеними досягнlтими резvльтативними

показникями вiпсwнi

2. продукту

Прилбання
трансляцiйного
обладнання 0 1 1 0 l 1 0% 100% 100%

Прилбання
допомiжного
студiйного обладнання 0 17 \7 0 |7 |7 0уо l00% l00%

придбання
комп'ютерного
обладнання 0 14 14 0 14 \4 0% l00% 100%

придбання офiсних
меблiв 0 1 l 0 l 1 0уо 100% 100%

Щопомiжнi послуги
0 4 4 0 4 4 0о/о 100% l00%

Пояснення щоло розбiжностей мiж фаrмчними та плановими результативними показниками : Розбiжностi Mirt затвердженими досягн\тими результативними
показниками вiлслтнi_

J. ефективностi
Середня сума витрат
необхiдних,для

функчiонування FМ-
радiо 0.0 з45667,0 з45667,0 0,0 з45667,0 з45667,0 0,0 0.0 0.0

4. якостi
Вiдсоток
забезпеченостi
асигнчваннями 0,00 100,0 l00,00 0,00 l00,00 l00,00 0.00 0.00 0,00

Пояснення щодо розбiжностей мiж фактичними та плановими результативними показниками : Фактичнi показники повiнстю

вiдповiдають запланованим видаткам, вiдхилень немае.

Результативнi показники бюджетноi програми повнiстю виконано, вiдповiдно до потреб у наланнi кiлькостi послуг. Bci фактичнi
показники виконанi та вiдповiдають запланованим видаткам.

' З*"u.r"о.ua" yci напрями використання бюдкетних коштiв, затвердженi паспортом бюдкетноI програми.

5.4 "Виконання показникiв бюджетноТ програми порiвняно iз показниками попереДнЬого poкYli:



N з/п I Iоказники

Попереднiй piK звiтний tэik

вiдхилення виконання
(у вiдсотках)

загальний

фонл

спецlаль

ний
фонд разом

загальний

фонл

спецiальни
й фонд разом

загальний
фонл

спецl€Lпьн

ий фонд разом
Видатки (наданi
кредити) 0,00 0.00 0,00 0 з45667,0 з45667,00 0 l 00,00% I 00,00%

Пояснення tцодо збiльшення (зменшення) обсягiв провеле;"* ,"да*iu Фuдu"r* ор.д*ъ порiвняно iз аналогi ч нишt и показника]!1и попереднього року
вт.ч.

Прилбання апаратури
та обладнання для

функчiонування FМ-
радiо 0,00 0,00 0,00 0 з45661 0 з45667,00 0,00% l 00,00% l 00,00%

Пoясненняшtoдoзбiльшення(зменшення)oбсягiвпpoвелениxвидaткiв("@таннябюДкетнихкoштiвnopi*ь
аналогiчниьtи показниками пtlпереднього року_ а також цодо змiн у crpvtсrypi напрямiв використання коштiв :

l затрат

обсяг видаткiв на
придбання апаратури
та обладнання

0,0 0,0 0,0 0,0 з45667 ^0 з45667,0 0,0 l 00,00% l00,00%
2. продукту 0

придбання
трансляцiйного
обладнання 0 0 0 0 l l 0 l00,00% l00.00%

придбання
допомiжного
студiйного обладнання

0 0 0 0 l7 l7 0 l 00,00% l 00,00%

Придбання
комп'ютерного
обладнання 0 0 0 0 l4 |4 0 l 00,00% l 00,00%
Прилбання офiсних
меблiв 0 0 0 0 l l 0 l 00,00% l 00,00%

!опомiжнi послуги
0 0 0 0 4 4 0 l 00,00% l 00.00%

3. ефективностi



Серелня сума витрат
необхiдна для

функчiонування FМ-
радiо 0 0 0 0 з45667,0 з45667,0 0 l 00,00% l 00,00%

4. якостl

Вiдсоток
забезпеченостi
асигнуваннями 0,00 0 0,00 0 100 l00 0 100,00% l 00,00%

5.5 "Виконання iнвестицiйних (проеlсгiв) програмll:

Код показники

Загальни
й обсяг

фiнансув
ання

проекту
(програм
и), всього

План на
звiтний
перiол з

урахуван
ням змiн

Виконано
за звiтний

перiод
Вiдхиленн

я

Виконано
всього

Залишок

фiнансува
ння на

майбутнi
перiоди

1 2 J 4 5 6=5-4 7 8:з-7

1

надходження
всього: х х х

Бюджет розвитку за

джерелами х х х

Надходження iз
загального фоrду
бюджеry до
спецiального фонду
(бюджету Dозвитку) х х х
Запозичення до
бюджету х х х

Iншi джерела х х х

2.

Видатки бюджеry
розвитку
всього: х х х

Пояснення u4оОо прuчuн вidхuлення KacoBu! BudamqiB бid плановоz

Пояснення u4оdо прuчuн вidхшпення факmuчнttх наdхоdжень Bid касовuх вudаmк,iВ

2.|

Всього за
iцвестицiйними
пDоектами



Напрям слрямування
коштiв (об'скт) l
Напрям спрямування

Поясненttя u|оОо прttчttн вidхtttенttя l;arou^ uйо,rr"iв tta вuконаttня. iHBec
Напрям спрямування
коштiв (об'екг) l
Напрям спрямування

Капiтальнi вIrдатки з

J.тримання

5.6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв'':
Фiнансових поDчшень не виявлено-

5.7 "Стан фiнансовоТ дисциплiни'':

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальностi бюдкетноТ проIрами :

ефекгивностi бюджетноi програми : В результатi реаriзаuii програми були виконанi Bci завдання. Так як програма не € довготривzLlою,подalльшоi ефекгивностiв ii ремiзацiТ не передбачено.

корисностi бюджетноi програми : Придбання апараryри та обладнаl{ня для функцiонування FМ-радiо
довгострокових наслiдкiв бюдrкетнот програми : Забезпечення прилбання обладнання та додаткових послуг лпя функцiонування FМ-радiо

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, головний бухгалтер Малиняк У,Б



Додаток

до Методичних рекомендацiй цодо здiйснення оцiнки ефекгивностi бюджетних програм

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2019 piK

1. 02184l0 Виконавчий KoMiTeT Бориславськоi мiськоi ради

2.

(клквкдБ (NIБ))

02184l0

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий KoMiTeT БориславськоТ MicbKoi ради

(кпквк дБ (мБ))

02184r0

(вайлrенування вiдповiдальноI о в!конавця)

0830 Фiнансова мка засобiв MacoBoi i

(кпквкдБ(мБ)) (кФквк) (яаймен},вання бюджетноi програм}r)

4. Мета бюджетноf програми :

забезпечення iнформчвання громади шодо дiяльностi мiсцевих органiв влади через сприяння дiяльностi дрyкованих засобiв масовоi

iнформацiТ. Покрацення поiнформованостi населення MicTa.

5. Оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетноI програми за напрямами використання бюджетних коштiв": (тис. грн.)

N з/п показники

ГLпан з yрахyванням змiн Виконано Вiдхилення

загальний фонд

спецlальни

й фонд разом

загальний
фонд

спецlальни
й фонд разом

зага.чьний

фонд
спецlаJIьн

ий фонд разом

l
Видатки (наданi

кредити) 9з5Oз5_00 0,00 9з 5 0з 5.00 9з4890,7 1 0,00 9з4890.7 1 -|44,29 0,00 -|44.29

Пояснення щодо причин вiдхилення касових видаткiв (наданих кредитiв) вiд цдqц999I9 п95зэддщj
вт.ч.

1.1

Пiдтримка дiяльностi

радiомовлення та
виконання угод щодо
висвiтлення
iкформацii про

дiяльнiсть мiсцевих
органiв влади
засобами

радiомовлення 9з 50з5"00 0.00 9з5035.00 9з4890_7 1 0,00 9з4890,7 1 -|44,29 0.00 -144,29



Фактичнi видатки повнiсю вiдповiдають пJановим показникам. У зв'язку iз створенням та введенням в лiю FМ-ралiоЪу"о np"oOuno *
необхiднУ апаратурута обладнання згiлно вимот лля функцiонування FМ-радiо.

1.2

Напрям використання
бюджетних коштiв

5-2 "ВиконаНня бюджетно'i програми за дж(ерелами надходжень спецiального фонду'':

(тис. грн.)

N з/п показники План з урахуванням змiн Виконано вiдхилення
l Залишок на початок року х 0,00 х

вт.ч.
1.1 власних надходжень х 0,00 х
1.2 lнших надходжень х 0,00 х

lloяснeнняпpичиннаявнocтiзaлишкyнaДхoДжeньспецiальнoгoфoнлy'Bт.Ч.Bласних"aДхoд
на початок року

2. НадходNlення 0,00 0,00 0,00
вт.ч.

2.1 власнl надходження 0,00 0,00 0,00
2.2 надходження позик 0.00 0,00 0,00
L.J повернення кредитIв 0,00 0,00 0,00
2.4 iншi надходження 000 nnn

пояснення причин вiдхилення фактичних обсягiв надходжень вiд планових
За_лишок на кiнець року х 0,00 0,00
вт.ч.

з.l власних надходжень х 0,00 0,00
з.2 iнших надходжень х 0,00 0,00

lloяснeнняпpичиннaявнocтiзаJIишкунадxoджeнЬcпeцiальнoгoфoндy'вт.ч.влaсниxнaдхoд
на кiнець ookv

5,3 "виконання результативних показникiв бюджетнот програми за напрямами використання бюджетних коштiв'':

(тис. грн.)

N з/п показники

Затверлжено паспортом бюджетноi
прогDами Виконано вiдхилення

загаJьний
rhонл

спецiшьни
й фонд ра]ом

загальний
фонл

спецlаJьнии

фонд разом

загальний

Фонд

спеuiшьний
фонл разом

Напрям вuкорuс mан ня бюdасеmнчх кошmiв |

l затрат

Обсяг фiнансово
пiдтримки 9з5035 0 9з5Oз5 9з4890,7 l 0 9з4890.7 l -l44.29 0 -l14,29

0.00



Кiл bKicTb радiостан цiй 1 0 1 l 0 l 0 0 0

Пояснення шоло розбi;кностеt:i Mi;rt факти.tниiпли та п-пановиi\lи рез):-пьтативними пока3ника]!1It

2. продукту

Обсяг ралiомовлення
208 0 208 208 0 208 0 0 0

ПоясненItя щодо розбi;tностей rli*t dlактичнtlми та планови!ltl рез},ль]-ативниNlи пока3нtlка]\rи :

J- ефективностi
Середнi видатки на
одиницю
радiомовлення 4495,зб 0 4495,зб 4494,67 0 4494,67 -0,69 0 -0,69

Серелнi видатки на
одиницю IHTepHeT-

оалiо 106 0 l06 106 0 l06 0 0 0

4. якостl

Темп зростання
видаткiв на одиницю

радiомовлення
порiвняно з

попереднiм роком 55,0о/о 0,00% 55,00% 55,00% 0,00% 55,00% 0,00% 0.00% 0.00%

Забезпечено виконання Bcix показникiв, вiдхилення в межах норми.

Бюджетна програма виконана, досягнено поставлену мету та виконано завдання бюджетнот програми.

' Зuзпа"ають"" yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюркетноiL програми.

5.4 "Виконання показникiв бюджетноi програми порiвняно iз показниками попереДньОГО PoKYll:

N з/п показники

попереднiй pik звiтний pik
Вiдхилення виконання

(ч вiдсотках)

загальний
фонд

спецlаль

ний разом

загальний
фонд

спецlальни

й фонд разом

загальний

фонд

спецlальн
ий фонд разом

Видатки (наланi
кпелити) 55 5000,00 0,00 555000,00 934890,7 1 0,00 9з4890,7 l 68,45"ь 0,00% 68,45о/о

пояснення шодо збiльшення (зпленшення) обсягiв проведених видаткiв (наданих крелитiв) порiвняно iз анацогiчними показниками попереднього року :

вт.ч.



Пiлтримка дiяльностi

радiомовлення та
виконання угод щодо
висвiтлення
iнформачiТ про

дiяльнiсть мiсцевих
органlв влади

засобами
мовлення

5.5 "Викоlrанlrя illвестиttiйних (llроекгiв) програм":

555000,00 9з4890,7 l 9з4890,7 1

пояснення щодо збiльшення (зменшення) обсягiв проведенlrх видаткiв (наданих кредитiв) за напрямом використання бюдкетних коштiв порiвняно iз
аНа_ЛОГiчниvи показникаl\tи попереднього року- а також цодо змiн у струкц,рi напрямiв використання коштiв :

9з4890,7 l

Серелнi видатки на
одиницю радiомовлення
за рахунок фiнансовоi
пiдтримки

вiдсоток забезпеченоqгi
асигнуваннями до
необхiдного обсягу
витрат на перевезення

ПОЯСНеННя щодо динамiки результативних показникiв за вiдповiдним напрямом використання бюдкетrtих коштiв : У зв'язку iз створенням та введенням в дiю
Fм-ралiо було придбано всю необхiдну апараryр}та обладнання згiдно вимогд-ля функчiонування Fм-ралiо.

Напрям використання
бюджетних коштiв

Код Ilоказttllки
загальни
й обсяг

l lлан на

звiтний
lJикоllа но

за зl]l1,1Jии Вiдхилення
t иконано

всього
JаJIишок

фiнансува
I 2 J 4 5 6:5-4 7 8:з-7

l litllxo;tжe llllrl



П ояс н е н ня u1 оd о прuчuн Bi dхttп е н ня п аdхоdэtсе н ь Bid п,t ан ов oz о показ Huka

вidхъrrlення kacoBllx BudamkiB вid ппановоzо показнuка

П ояс ll ен ня ut od о прuчuн в idxtl|l е н ня наdхоdжень вid касовttх вudаmкiв

чuн вidхrьпення касобttх вudаtпкiв l,!a вuконання

коштiв (об'скт) l

5.6 ''НаявяiсТь фiнансовиХ порушенЬ за результатами контрольних заходiв":

Фiнансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фiнансовоТ лисциплiни":

Кредиторська заборгованiсть та дебiтооська заборгованiсть на кiнець звiтного перiодч вiдсt,тня,



6. Узагальнений висновок щодо:
актуальностi бюджетноi програми :Бюджетна програма эа асовоI iнформацii'' е актчальною для подапьшо'i iT
реалiзацiТ v настчпному роцi,

ефеКТИВНОСТi бЮДКеТНОi ПРОФаМИ : ЗгiДно З пРовеДеним аuалiзом ефекгивностi бюджетна проmама мас середню ефективнiсть

корисностi бюлrкетноi прОграми : ПiдтриМка дiяльностi радiомовлення та виконання угод lцодо висвiтлення iнформаuii про дiяльнiсть мiсцевих органiв влади
засобами радiомовлення
довгострокових наслiдкiв бюлrкетноi програми : Забезпечення iнформування громади щодо дiяльностi мiсцевих органiв влади

Начальник вiллiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi, головниЙ бухга.лтер Малиняк У.Б.


