
1.

2.

3.

4.

3.1. власних надходжень  

3 Залишок на кінець року 
в т. ч.  

2.4. інші надходження 

2.2. надходження позик 
2.3. повернення кредитів  

в т. ч.  
2.1. власні надходження 

2 Надходження 

1.1. власних надходжень  Х Х
1.2. інших надходжень Х Х

1 Залишок на початок року Х Х
в т. ч.  

-0.603

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

№ 

з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

1.1.1. Забезпечення санітарної очистки території 6 470.000 6 470.000 6 469.397 6 469.397 -0.603

6 469.397 6 469.397 -0.603 -0.6031.1.

Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів 6 470.000 6 470.000

6 469.3974 -0.6026 -0.6026

в т. ч. 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
Разом

1. Видатки (надані кредити) 6 470 6 470 6 469.3974

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
Разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
Разом

Мета бюджетної програми: Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 

з/п Показники 
План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

4216014  0620    Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
 КТПКВК МБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
 (КТПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

темп зростання середніх витрат на 
видалення та вивезення 1 куб.м. твердих 
відходів порівняно з попереднім роком, 
відс.

темп зростання обсягу видалених та 
вивезених твердих відходів порівняно з 
попереднім роком, відс.

темп зростання середніх витрат на 
видалення та вивоз і м3 рідких відходів 

   порівняно з попереднім роком, відс.

темп зростання обсягу видалених та 
вивезених рідких відходів порівняно з 
попереднім роком, відс.

2.24 2.24
4 Показники якості

середні витрати на видалення та 
вивезення одного куб.м. твердих відходів, 102.70 102.70 105.00

61 613.00 30.3647 262.00 61 613.00

105.00

3 Показники ефективності

13.32 13.32
2 Показники продукту

обсяг твердих відходів, шо планується 
видалити та вивезти, куб.м. 47 262.00

обсяг видатків на вивіз твердих відходів, 
грн. 4 853 900.00 ########## ##########

30.36

6 469 397.40

1 Показники затрат

6 469.397 33.280 33.280

33.283 33.283

Забезпечення санітарної очистки 
території 4 853.864 4 853.864 6 469.397

спеціальний 

фонд 
Разом

Видатки (надані кредити) 4 853.864 4 853.864 6 469.397 6 469.397

спеціальний 

фонд 
Разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
Разом загальний 

фонд 

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

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

№ 

з/п Показники 
Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання

(у відсотках) 
загальний 

фонд 

-1.00 -1.00

-1.0 -1.0

2

темп зростання середніх витрат на видалення 

та вивезення 1 куб.м. твердих відходів 

порівняно з попереднім роком, відс. 1.00 1.00

1

темп зростання обсягу видалених та вивезених 

твердих відходів порівняно з попереднім роком, 

відс. 1.0 1.0

якості
1

середні витрати на видалення та вивезення 

одного куб.м. твердих відходів, грн. 105.00 105.00 105.00

61 613.00 -6.00

105.00

-6.00
ефективності

1

обсяг твердих відходів, шо планується видалити 

та вивезти, куб.м. 61 619.00 61 619.00 61 613.00

6 469 397.40 -602.60 -602.60
продукту

Разом

1 Забезпечення санітарної очистки території
затрат

1 обсяг видатків на вивіз твердих відходів, 6 470 000.00 6 470 000.00 6 469 397.40

Разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
Разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
 (тис. грн.) 

№ 

з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 

програми 
Виконано Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

3.1. власних надходжень  
3.2. інших надходжень 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

відс.



Начальник відділу бухгалтерського обліку Олена ЄЛІСЄЄВА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Перший заступник голови адміністрації Інгульського 

району ММР Антон УЖВА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  задовільнений

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми  Актуальність програми полягає в тому, що здійснення комплексу заходів, забезпечує життєдіяльність мешканців 
Інгульського району та комфортне їхнє проживання. 
ефективності бюджетної програми  Ефективність бюджетної програми визначається  поліпшенням стану об’єктів комунального призначення.
корисності бюджетної програми  Завдяки  програмі  здійснюється  комплексу заходів, який забезпечує життєдіяльність мешканців Інгулського району та 
комфортне їхнє проживання. 
довгострокових наслідків бюджетної програми   створення  умов  для комфортного проживання  мешканців району  потребують посилення  координації 
зусиль  органів влади , обумовлює  необхідність  щорічної підтримки з міського бюджету.   
Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 

2.2 Капітальні видатки з утримання 

бюджетних установ
Х Х Х

2.1 Всього за інвестиційними проектами

2 Видатки бюджету розвитку 

всього:
Х Х Х

Х Х
Інші джерела Х Х Х
Запозичення до бюджету Х

Х Х
Надходження із загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х Х Х

Бюджет розвитку за джерелами Х

7 8 = 3 - 7
1.1 Надходження всього: Х Х Х
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4

Код Показники 

Загальний обсяг 

фінансування 

проекту 

(програми), 

всього

План на звітний 

період з 

урахуванням змін

Виконано за 

звітний період
Відхилення Виконано всього

Залишок 

фінансування на 

майбутні періоди
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