
Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд разом 

1. Видатки (надані кредити)   1069450,00 1051690,00   1051690,00 -17760,00   -17760,00

  в т. ч.                 

1.1 

Здійснення виконавчими органами 
міських (міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення) рад, районних у 
містах рад (у разі їх створення) наданих 
законодавством повноважень у 
відповідній сфері   1069450,00 1051690,00   1051690,00 -17760,00   -17760,00

1.2 
Напрям використання бюджетних 
коштів                 

1.3                   

3.          0610160                      0111                         Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

до Методичних рекомендацій 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

План з урахуванням змін Виконано 

4. Мета бюджетної програми:
Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

Показники 

                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

  

1069450,00
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в зв'язку з вакантними посадами, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія обсягу використання 

  

Відхилення 

загальний фонд 
1069450,00

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в зв'язку з вакантними посадами, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія обсягу використання 

N з/п 

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



N з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   
1 кількість штатних одиниць 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00 -1,00 0,00 -1,00

  …                    

2. продукту 
2 Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг 1170,00 0,00 1170,00 2594,00 0,00 2594,00 1424,00 0,00 1424,00
3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів 370,00 0,00 370,00 465,00 0,00 465,00 95,00 0,00 95,00

3. ефективності                   

4
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника 195,00 0,00 195,00 648,50 0,00 648,50 453,50 0,00 453,50

5
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, 
наказів на одного працівника 61,00 0,00 61,00 116,25 0,00 116,25 55,25 0,00 55,25

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

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

(тис. грн.) 

в т. ч.        
Залишок на початок року х   х 

інших надходжень х   х 
власних надходжень  х   х 

в т. ч.        

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       

надходження позик       
власні надходження       

інші надходження       
повернення кредитів        

в т. ч.        

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     

Відхилення 

інших надходжень х     
власних надходжень  х     

Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад.   

В звязку з обєднанням шкіл і садочків збільшилась  кількість отриманих листів, звернень, заяв, а також кількість розроблених розпоряджень, рішень.  Розбіжність виникла в зв'язку зі 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано 



6
Середні витрати на утримання однієї штатної 
одиниці 213890,00 0,00 213890,00 262922,00 0,00 262922,00 49032,00 0,00 49032,00

  …                    

4. якості                   

1
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, 
заяв, скарг в загальному обсязі 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів 
у загальній кількості розроблених 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити)       1051690,00   1051690,00       

  в т. ч.                   

  

Здійснення виконавчими органами 
міських (міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та 
обласного значення) рад, районних у 
містах рад (у разі їх створення) наданих 
законодавством повноважень у 
відповідній сфері       1051690,00   1051690,00       

1. затрат                   
1 кількість штатних одиниць 4,00 4,00

  …                   
2. продукту                   
2 Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг 2594,00 0,00 2594,00
3 Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів 465,00 0,00 465,00
  …                   

3. ефективності                   

4
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника 648,50 0,00 648,50

5
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, 
наказів на одного працівника 116,25 0,00 116,25

Кількість опрацьованих документів та розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника збільшилась по причині незаповнення вакантних посад.  Середні витрати на 

Відхилення виконання
(у відсотках) 

Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 220 відсотків, 
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  

Напрям використання бюджетних коштів  

____________

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками 

1 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 (2020) Звітний рік (2021)



6
Середні витрати на утримання однієї штатної 
одиниці 262922,00 0,00 262922,00

  …                   
4. якості                   

1
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, 
заяв, скарг в загальному обсязі 100,00 0,00 100,00

2
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів 
у загальній кількості розроблених 100,00 0,00 100,00

  …                   

  
Напрям використання бюджетних 
коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний період 
з урахуванням 

змін

Виконано за 
звітний 
період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект (програма) 
1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 
1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 
2
...

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

1. х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

2. х



Інвестиційний проект (програма) 
2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 
1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 
2
...
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х х х

(підпис) 

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

актуальності бюджетної програми:  Бюджетна програма є актуальною оскільки виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень
_____________________________________________________________________________________ 

ефективності бюджетної програми : Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.
______________________________________________________________________________________ 

6. Узагальнений висновок щодо:

корисності бюджетної програм :  Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної програми 
Програма має довгострокові наслідки дії

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО



Додаток

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 1117115,00 24013763,00 22464980,00 617080,00 23082059,00 -431668,00 -500035,00 -931703,00

  в т. ч.                 

1.1 

Забезпечити створення належних умов для надання на 
належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 1117115,00 2403763,00 22464980,00 617080,00 23082059,00 -431668,00 -500035,00 -931703,00

1.2 Напрям використання бюджетних коштів                 

1.3                   

N з/п 
1. 
  

1.1 

до Методичних рекомендацій щодо 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611010                       0910                            Надання дошкільної освіти  
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
 Забезпечення надання дошкільної освіти 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
22896648,00

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в зв'язку з вакантними посадами, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія обсягу використання комунальних 

  

22896648,00
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в звязку з карантином, за рахунок лікарняних, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, продуктів харчування, послуг, економія 

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

… 

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

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х 569220,77 х 
в т. ч.        
власних надходжень  х 569220,77 х 



1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний фонд 
спеціальний 

фонд разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом 

1. затрат                   
1 Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць 161,50 0,00 161,50 158,50 0,00 158,50 -3,00 0,00 -3,00
2 кількість груп 32,00 0,00 32,00 30,50 0,00 30,50 -1,50 0,00 -1,50
3 кількість дошкільних навчальних закладів 16,00 0,00 16,00 15,00 0,00 15,00 -1,00 0,00 -1,00

4
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу 58,25 0,00 58,25 68,30 0,00 68,30 10,05 0,00 10,05

5
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу 14,00 0,00 14,00 13,00 0,00 13,00 -1,00 0,00 -1,00

6 середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу 89,25 0,00 89,25 86,25 0,00 86,25 -3,00 0,00 -3,00

  …                    

2. продукту 
7 кількість дітей від 0 до 6 років 1245,00 0,00 1245,00 1107,00 0,00 1107,00 -138,00 0,00 -138,00
8 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади 591,00 0,00 591,00 484,00 0,00 484,00 -107,00 0,00 -107,00

3. ефективності                   
9 середні витрати на 1 дитину 38742,00 1890,00 40632,00 46415,00 1274,96 47690,00 7673,00 615,00 7058,00

10 діто-дні відвідування 147750,00 0,00 147750,00 53287,00 0,00 53287,00 -94463,00 0,00 -94463,00

  …                    

4. якості                   
11 кількість днів відвідування 250,00 0,00 250,00 110,00 0,00 110,00 -140,00 0,00 -140,00
12 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою 52,00 0,00 52,00 44,00 0,00 44,00 -8,00 0,00 -8,00

  …                    

інших надходжень х   х 
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 

Надходження 1117114,55 617079,65 -500034,90
в т. ч.        
власні надходження 1083200,00 583165,10 -500034,90
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження 33914,55 33914,55 0,00

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х 336156,20   
в т. ч.        
власних надходжень  х 336156,20   
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 

 Зменшення середньорічної кількості ставок/штатних посад зумовлений закриттям садочка та скороченням груп.  

В звязку з обєднанням шкіл і садочків збільшилась  кількість отриманих листів, звернень, заяв, а також кількість розроблених розпоряджень, рішень.  Розбіжність Відхилення по кількості дітей  

 Зменшення середніх витрат на 1-го учня пов'язані з економією коштів майже по всіх статтях видатків. В зв'язку з хворобою дітей, карантинними обмеженнями зменшились діто-дні 



  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити) 17624527,00 538634,00 18163161,00 22464980,00 617080,00 23082059,00 127,50%   127,10%

  в т. ч.                   

  

Забезпечити створення належних умов для надання на 
належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 17624527,00 538634,00 18163161,00 22464980,00 617080,00 23082059,00 127,50%   127,10%

1. затрат                   
1 Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць 158,50 0,00 158,50
2 кількість груп 30,50 0,00 30,50
3 кількість дошкільних навчальних закладів 15,00 0,00 15,00

4
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного 
персоналу 68,30 0,00 68,30

5
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу 13,00 0,00 13,00

6 середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу 86,25 0,00 86,25

…                   
2. продукту                   
7 кількість дітей від 0 до 6 років 1107,00 0,00 1107,00
8 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади 484,00 0,00 484,00

  …                   
3. ефективності                   
9 середні витрати на 1 дитину 46415,00 1274,96 47690,00

10 діто-дні відвідування 53287,00 0,00 53287,00

  …                   
4. якості                   
11 кількість днів відвідування 110,00 0,00 110,00
12 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою 44,00 0,00 44,00

  …                   

  Напрям використання бюджетних коштів                   
  …                    

В зв'язку з хворобою дітей, карантинними обмеженнями зменшились дні відвідування . Зниження відсотка через карантин 
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в звязку з карантином, за рахунок лікарняних, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, продуктів харчування, 

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Видатки на утримання збільшенні за 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Видатки на утримання збільшенні за 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахування
м змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансування 
на майбутні 

періоди
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7

Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за джерелами х х х
Надходження із загального фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект (програма) 2

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з утримання бюджетних 
установ х х х

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми : є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення належних умов 
_____________________________________________________________________________________ 

ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів , своєчасно затверджений паспорт бюдетної програми.
______________________________________________________________________________________ 

корисності бюджетної програм : забезпечення та створення якісних послуг з надання дошкільної освіти 



(підпис) 

______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної програми 
Програма має довгострокові наслідки дії .

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО



Додаток

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. 
Видатки (надані 
кредити) 4414564,00 34473051,00 28788708,00 3997468,00 32786175,00 -1269779,00 -417096,00 -1686876,00

  в т. ч.                 

1.1 

Забезпечити надання 
відповідних послуг денними 
закладами загальної 
середньої освіти 4414564,00 34473051,00 28788708,00 3997468,00 32786175,00 -1269779,00 -417096,00 -1686876,00

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611021                         0921                      Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 

30058487,00
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в звязку з карантином та дистанційним навчанням, за рахунок лікарняних, укомплектація 

  

30058487,00
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в звязку з карантином та дистанційним навчанням, за рахунок лікарняних, укомплектація 



1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

1
Усього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 554,50 0,00 554,50 535,00 0,00 535,00 -19,50 0,00 -19,50

2
кількість закладів (за ступенями 
шкіл), 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00

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

… 

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

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х 659213,85 х 
в т. ч.        
власних надходжень  х 630152,08 х 
інших надходжень х 29061,77 х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження 3914563,79 3504855,65   
в т. ч.        
власні надходження 1082096,00 672387,86 -409708,14
надходження позик     
повернення кредитів      
інші надходження 2832467,79 2832467,79 0,00

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х 661054,85   
в т. ч.        
власних надходжень  х 631993,08   
інших надходжень х 29061,77   

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 



3
кількість класів (за ступенями 
шкіл) 169,00 0,00 169,00 162,00 0,00 162,00 -7,00 0,00 -7,00

4

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
педагогічного персоналу 330,50 0,00 330,50 357,00 0,00 357,00 26,50 0,00 26,50

5

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до 
педагогічного персоналу 41,00 0,00 41,00 25,50 0,00 25,50 -15,50 0,00 -15,50

  …                    

2. продукту 
6 сереньорічна кількість учнів 2152,00 0,00 2152,00 2163,00 0,00 2163,00 11,00 0,00 11,00

3. ефективності                   
7 середні витрати на 1 учня 13968,00 2051,00 16019,00 13310,00 1848,00 15158,00 -658,00 -203,00 -861,00
8 діто-дні відвідування 361536,00 0,00 361536,00 28747,00 0,00 28747,00 -332789,00 0,00 -332789,00

  …                    

4. якості                   
9 кількість днів відвідування 168,00 0,00 168,00 120,00 0,00 120,00 -48,00 0,00 -48,00

  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  
Видатки (надані 
кредити) 24131572,00 3271982,00 27403554,00 28788708,00 3997468,00 32786175,00 119,20% 122,10% 119,60%

Відхилення зумовлене закриття та укомплектування закладів загальної середньої освіти.

 Розбіжність виникла у зв’язку з карантинними заходами, через хворобу та інші обставини

Зменшення діто-днів відвідування в зв'язку з карантином в загальноосвітніх навчальних закладах, зменшення середніх витрат на 1-го учня пов'язані з 

Зниження кількості днів через карантин 

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : 



  в т. ч.                   

  

Забезпечити надання 
відповідних послуг денними 
закладами загальної 
середньої освіти 24131572,00 3271982,00 27403554,00 28788708,00 3997468,00 32786175,00 119,20% 122,10% 119,60%

1. затрат                   

1
Усього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 535,00 0,00 535,00

2
кількість закладів (за ступенями 
шкіл), 17,00 0,00 17,00

3
кількість класів (за ступенями 
шкіл) 162,00 0,00 162,00

4

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
педагогічного персоналу 357,00 0,00 357,00

5

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до 
педагогічного персоналу 25,50 0,00 25,50

  …                   
2. продукту                   
6 сереньорічна кількість учнів 2163,00 0,00 2163,00

  …                   
3. ефективності                   
7 середні витрати на 1 учня 13310,00 1848,00 15158,00
8 діто-дні відвідування       28747,00 0,00 28747,00       

4. якості                   
9 кількість днів відвідування 120,00 120,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахування
м змін

Виконано за 
звітний період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансуванн

я на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із 
загального фонду 
бюджету до спеціального 
фонду (бюджету 
розвитку) х х х

Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету 
розвитку 
всього:

Всього за 
інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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



Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

(підпис) 

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні. 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня. 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
є актуальна для подальшої її реалізації у зв´язку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпечення  та стоворення належних умов 

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів , своєчасно затверджений паспорт бюдетної програми.

корисності бюджетної програм 
забезпечення та створення якісноних послуг з надання  загальної середньої освіти.       _____________________________________________
довгострокових наслідків бюджетної програми.           Програма має довгострокові наслідки дії

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО



Додаток

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,00 64984000,00 57750436,00 0,00 57750436,00 -7233564,00 0,00 -7233564,00

  в т. ч.                 

1.1 

Забезпечити надання відповідних 
послуг денними закладами 
загальної середньої освіти 0,00 64984000,00 57750436,00 0,00 57750436,00 -7233564,00 0,00 -7233564,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

64984000,00
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в звязку з карантином та дистанційним навчанням, за рахунок лікарняних, 

  

64984000,00
Укомлектування мережі закладів освіти.

  

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 

3.          0611031                         0921                      Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 



1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціаль
ний 

фонд разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом 

1. затрат                   

1
Усього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 555,00 0,00 555,00 535,00 0,00 535,00 -20,00 0,00 -20,00

 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        

повернення кредитів        
інші надходження       

власні надходження       
надходження позик       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        

власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 



2 кількість закладів (за ступенями шкіл), 18,00 0,00 18,00 17,00 0,00 17,00 -1,00 0,00 -1,00
3 кількість класів (за ступенями шкіл) 179,00 0,00 179,00 162,00 0,00 162,00 -17,00 0,00 -17,00

4
середньорічне число ставок/штатних 
одиниць педагогічного персоналу 331,00 0,00 331,00 357,00 0,00 357,00 26,00 0,00 26,00

5

середньорічне число ставок/штатних 
одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного 
персоналу 41,00 0,00 41,00 25,50 0,00 25,50 -15,50 0,00 -15,50

6
середньорічне число ставок/штатних 
одиниць робітників 183,00 0,00 183,00 178,00 0,00 178,00 -5,00 0,00 -5,00

  …                  

2. продукту 
7 сереньорічна кількість учнів 2151,00 0,00 2151,00 2163,00 0,00 2163,00 12,00 0,00 12,00

3. ефективності                   
8 середні витрати на 1 учня 30211,00 0,00 30211,00 26699,00 0,00 26699,00 -3512,00 0,00 -3512,00
9 діто-дні відвідування 361368,00 0,00 361368,00 28747,00 0,00 28747,00 -332621,00 0,00 -332621,00

  …                    

4. якості                   
10 кількість днів відвідування 168,00 0,00 168,00 120,00 0,00 120,00 -48,00 0,00 -48,00

  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціал
ьний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Відхилення зумовлене закриття та укомплектування закладів загальної середньої освіти.

 Розбіжність виникла у зв’язку з карантинними заходами, через хворобу та інші обставини

Зменшення діто-днів відвідування в зв'язку з карантином в загальноосвітніх навчальних закладах, зменшення середніх витрат на 1-го учня пов'язані з 

Зниження кількості днів через карантин 



  Видатки (надані кредити) 44495403,00   44495403,00 57750436,00 0,00 57750436,00 129,79%   129,79%

  в т. ч.                   

  

Забезпечити надання відповідних 
послуг денними закладами 
загальної середньої освіти 44495403,00   44495403,00 57750436,00 0,00 57750436,00 129,79%   129,79%

1. затрат                   

1
Усього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 535,00 0,00 535,00

2 кількість закладів (за ступенями шкіл), 17,00 0,00 17,00
3 кількість класів (за ступенями шкіл) 162,00 0,00 162,00

4
середньорічне число ставок/штатних 
одиниць педагогічного персоналу 357,00 0,00 357,00

5

середньорічне число ставок/штатних 
одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного 
персоналу 25,50 0,00 25,50

6
середньорічне число ставок/штатних 
одиниць робітників 178,00 0,00 178,00

  …                   
2. продукту                   
7 сереньорічна кількість учнів 2163,00 0,00 2163,00

  …                   
3. ефективності                   
8 середні витрати на 1 учня 26699,00 0,00 26699,00
9 діто-дні відвідування 28747,00 0,00 28747,00

  …                   
4. якості                   
10 кількість днів відвідування 120,00 120,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 
урахува

нням 
змін

Виконано за 
звітний 
період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансуванн

я на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

1. х х



Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

(підпис) 

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів , своєчасно затверджений паспорт бюдетної програми.

корисності бюджетної програм 
 забезпечення та створення якісноних послуг з надання  загальної середньої освіти. 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня. 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми є актуальна для подальшої її реалізації у зв´язку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації 

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні. 

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. 
Видатки (надані 
кредити) 0,00 569509,00 569509,00 0,00 569509,00 0,00 0,00 0,00

  в т. ч.                 

1.1 

Забезпечити надання 
відповідних послуг денними 
закладами загальної 
середньої освіти 0,00 569509,00 569509,00 0,00 569509,00 0,00 0,00 0,00

569509,00

  

569509,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 

3.          0611061                         0921                      Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 



1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   
 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        

повернення кредитів        
інші надходження       

власні надходження       
надходження позик       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок 
Надходження       
в т. ч.        

власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 



1
Усього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 554,50 0,00 554,50 554,50 0,00 554,50 0,00 0,00 0,00

2
кількість закладів (за ступенями 
шкіл), 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00

3
кількість класів (за ступенями 
шкіл) 179,00 0,00 179,00 179,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00

4

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
педагогічного персоналу 330,50 0,00 330,50 330,50 0,00 330,50 0,00 0,00 0,00

5

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до 
педагогічного персоналу 41,00 0,00 41,00 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00

  …                  

2. продукту 
6 сереньорічна кількість учнів 2152,00 0,00 2152,00 2152,00 0,00 2152,00 0,00 0,00 0,00

3. ефективності                 
7 середні витрати на 1 учня 265,00 0,00 265,00 265,00 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00
8 діто-дні відвідування 361536,00 0,00 361536,00 361536,00 0,00 361536,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

4. якості                   
9 кількість днів відвідування 168,00 0,00 168,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    
Напрям використання бюджетних коштів  

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

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

N 
Попередній рік (2020) Звітний рік (2021) 

Відхилення виконання
(у відсотках) 

 



загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  
Видатки (надані 
кредити)                   

  в т. ч.                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

1. затрат                   

  …                   
2. продукту                   

  …                   
3. ефективності                   

  …                   
4. якості                   

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього: х

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х

N 
з/п Показники 



Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із 
загального фонду 
бюджету до спеціального 
фонду (бюджету 
розвитку) х х х

Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету 
розвитку 
всього:

Всього за 
інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х



(підпис) 

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має середню ефективність.

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісноних послуг з надання  загальної середньої освіти. 
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня. 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
 є актуальна для подальшої її реалізації у зв´язку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпечення  та стоворення 

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні. 

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. 
Видатки (надані 
кредити) 0,00 1515156,00 1489379,00 0,00 1489379,00 -25777,00 0,00 -25777,00

  в т. ч.                 

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611070                           0960                   Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 

1515156,00

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням за рахунок реорганізації шляхом злиття двох закладів і створення одного, за 
рахунок лікарняних, вакантних посад, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв

  



1.1 

Забезпечити рівні 
можливості дівчатам та 
хлопцям у сфері отримання 
позашкільної освіти 0,00 1515156,00 1489379,00 0,00 1489379,00 -25777,00 0,00 -25777,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

1515156,00

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням за рахунок реорганізації шляхом злиття двох закладів і створення одного, за 
рахунок лікарняних, вакантних посад, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв 

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

1
Усього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 11,75 0,00 11,75 8,00 0,00 8,00 -3,75 0,00 -3,75

2
кількість закладів (за ступенями 
шкіл), 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00

3

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
педагогічного персоналу 7,50 0,00 7,50 4,50 0,00 4,50 -3,00 0,00 -3,00

4

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до 
педагогічного персоналу 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00

5

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць іншого 
персоналу 2,25 0,00 2,25 2,50 0,00 2,50 0,25 0,00 0,25

  …                  

2. продукту 

6
середньорічна кількість дітей, які 
отримують позашкільну освіту 297,00 0,00 297,00 157,00 0,00 157,00 -140,00 0,00 140,00

3. ефективності                 

7
витрати на 1 дитину, яка отримає 
позашкільну освіту 5102,00 0,00 5102,00 9487,00 0,00 9487,00 4385,00 0,00 4385,00

  …                    

4. якості                   
8 кількість днів відвідування 175,00 0,00 175,00 120,00 0,00 120,00 -55,00 0,00 -55,00

  …                    

(тис. грн.) 

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

Зменшення ставок педагогічного персоналу по причині реорганізації шляхом злиття двох закладів. Зменшення ставок педагогічного персоналу по 
причині зменшення годин гурткової роботи та вакантної посади

Зниження кількості дітей через карантин 

Причиною зменшення витратат на 1 дитину є економія коштів на утримання закладів.

Зниження кількості днів через карантин

Напрям використання бюджетних коштів  



  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  
Видатки (надані 
кредити) 1349546,00   1349546,00 1489379,00 0,00 1489379,00 110,36%   110,36%

  в т. ч.                   

  

Забезпечити рівні 
можливості дівчатам та 
хлопцям у сфері отримання 
позашкільної освіти 1349546,00   1349546,00 1489379,00 0,00 1489379,00 110,36%   110,36%

1. затрат                   

1
Усього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 8,00 0,00 8,00

2
кількість закладів (за ступенями 
шкіл), 1,00 0,00 1,00

3

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
педагогічного персоналу 4,50 0,00 4,50

4

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць 
адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до 
педагогічного персоналу 1,00 0,00 1,00

5

середньорічне число 
ставок/штатних одиниць іншого 
персоналу 2,50 0,00 2,50

  …                   
2. продукту                   

6
середньорічна кількість дітей, які 
отримують позашкільну освіту 157,00 157,00

  …                   

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 



3. ефективності                   

7
витрати на 1 дитину, яка отримає 
позашкільну освіту 9487,00 0,00 9487,00

  …                   
4. якості                   
8 кількість днів відвідування 120,00 120,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансуван

ня на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із 
загального фонду 
бюджету до спеціального 
фонду (бюджету 
розвитку) х х х

Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету 
розвитку 
всього:

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х



Всього за 
інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів , своєчасно затверджений паспорт бюдетної програми.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
 є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення 
належних умов для надання відповідних послуг позашкільної освіти освіти



(підпис) 

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

корисності бюджетної програм ___________________________________________________________
забезпечення та створення якісноних послуг з надання позашкільної освіти,    довгострокових наслідків бюджетної програми 
 Програма має довгострокові наслідки дії. 



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. 
Видатки (надані 
кредити) 0,00 2883160,00 2858660,00 0,00 2858660,00 -24500,00 0,00 -24500,00

  в т. ч.                 

1.1 

Централізоване ведення 
бухгалтерського обліку та 
господарського 
обслуговування  у закладах 
освіти 0,00 2883160,00 2858660,00 0,00 2858660,00 -24500,00 0,00 -24500,00

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611141                         0990                      Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 

2883160,00
Причиною відхилень є економія коштів по заробітній платі за рахунок лікарняних, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв 

  

2883160,00
Причиною відхилень є економія коштів по заробітній платі за рахунок лікарняних, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв



1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження   96,12   
в т. ч.        
власні надходження   96,12   
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х 96,12   
в т. ч.        
власних надходжень  х 96,12   
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

 



1
кількість централізованих 
бухгалтерій 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів 
централізованої бухгалтерії 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

3

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

4

середньорічне число штатних 
одиниць робітників групи 
централізованого господарського 
обслуговування 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

  …                  

2. продукту 

5

кількість закладів та установ, які 
обслуговує централізована 
бухгалтерія 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

6 кількість особових рахунків 814,00 0,00 814,00 814,00 0,00 814,00 0,00 0,00 0,00

7

кількість закладів та установ, які 
обслуговує централізована 
господарська група 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

3. ефективності                 

8

кількість закладів, які обслуговує 
1 працівник централізованої 
бухгалтерії 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

9

кількість закладів, які обслуговує 
1 працівник централізованої 
господарської групи 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

4. якості                   

10
відсоток вчасності складання 
звітів централізованої бухгалтерії 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

11

відсоток обслуговування закладів 
централізованою групою 
господарського обслуговування 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    



  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  
Видатки (надані 
кредити) 2133959,00   2133959,00 2858660,00 0,00 2858660,00 133,96%   133,96%

  в т. ч.                   

  

Централізоване ведення 
бухгалтерського обліку та 
господарського 
обслуговування  у закладах 
освіти 2133959,00   2133959,00 2858660,00 0,00 2858660,00 133,96%   133,96%

1. затрат                   

1
кількість централізованих 
бухгалтерій 1,00 0,00 1,00

2

середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів 
централізованої бухгалтерії 11,00 0,00 11,00

3

кількість груп централізованого 
господарського обслуговування

1,00 0,00 1,00

4

середньорічне число штатних 
одиниць робітників групи 
централізованого господарського 
обслуговування 3,00 0,00 3,00

  …                   
2. продукту                   

5

кількість закладів та установ, які 
обслуговує централізована 
бухгалтерія 40,00 0,00 40,00

6 кількість особових рахунків 814,00 0,00 814,00

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів 



7

кількість закладів та установ, які 
обслуговує централізована 
господарська група       40,00 0,00 40,00       

3. ефективності                   

8

кількість закладів, які обслуговує 
1 працівник централізованої 
бухгалтерії 4,00 0,00 4,00

9

кількість закладів, які обслуговує 
1 працівник централізованої 
господарської групи 14,00 0,00 14,00

  …                   
4. якості                   

10
відсоток вчасності складання 
звітів централізованої бухгалтерії 100,00 0,00 100,00

11

відсоток обслуговування закладів 
централізованою групою 
господарського обслуговування 100,00 0,00 100,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня проекту 
(програми), 

всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансуван

ня на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х



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

Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету 
розвитку 
всього:

Всього за 
інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.



(підпис) 

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм   забезпечення та створення якісних послуг .
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________

є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпечення діяльності  інших 
закладів у сфері освіти



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. 
Видатки (надані 
кредити) 0,00 46100,00 45958,00 0,00 45958,00 -142,00 0,00 -142,00

  в т. ч.                 

1.1 
Організація проведення 
заходів в галузі освіти 0,00 46100,00 45958,00 0,00 45958,00 -142,00 0,00 -142,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

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

46100,00
Причиною відхилення є економія коштів по виплаті грошових винагород та по придбанню грамот та призів

  

46100,00
Причиною відхилення є економія коштів по виплаті грошових винагород та по придбанню грамот та призів 

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 

3.          0611142                         0990                     Інші програми та заходи у сфері освіти
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
 Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 



1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

  …                    

2. продукту 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        

повернення кредитів        
інші надходження       

власні надходження       
надходження позик       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок 
Надходження       
в т. ч.        

власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        

… 

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 



1

Кількість учнів, яких планується 
відзначити за найкращі успіхи у 
різних напрямках освіти 43,00 0,00 43,00 43,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00

3. ефективності                 

2

Середні витрати на одного учня, 
якого планується відзначити за 
найкращі успіхи у різних 
напрямках освіти 1072,00 0,00 1072,00 1069,00 0,00 1069,00 -3,00 0,00 -3,00

  …                    

4. якості                   

3
Відсоток учнів відзначених до 
запланованих 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  
Видатки (надані 
кредити) 322630,00 119999,00 442629,00 45958,00 0,00 45958,00 142,45% 0,00% 142,45%

  в т. ч.                   

  
Організація проведення 
заходів в галузі освіти 322630,00 119999,00 442629,00 45958,00 0,00 45958,00 142,45% 0,00% 142,45%

1. затрат                   

  …                   
2. продукту                   

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів 

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Причиною відхилення є економія коштів по виплаті грошових винагород та по придбанню грамот та призів.



1

Кількість учнів, яких планується 
відзначити за найкращі успіхи у 
різних напрямках освіти 43,00 43,00

  …                   
3. ефективності                   

2

Середні витрати на одного учня, 
якого планується відзначити за 
найкращі успіхи у різних 
напрямках освіти 1069,00 0,00 1069,00

  …                   
4. якості                   

3
Відсоток учнів відзначених до 
запланованих 100,00 100,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із 
загального фонду 
бюджету до спеціального 
фонду (бюджету 
розвитку) х х х

х

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х



Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету 
розвитку 
всього:

Всього за 
інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування 
коштів (об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні. 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х



(підпис) 

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність 

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісних послуг  для здобувачів освіти
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення 

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,00 17980,00 17971,00 0,00 17971,00 -9,00 0,00 -9,00

  в т. ч.                 

1.1 

Створення умов для надання на 
належному рівні послуг 
інклюзивно-ресурсного центру 0,00 17980,00 17971,00 0,00 17971,00 -9,00 0,00 -9,00

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611151                       0990          Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
17980,00

Причиною відхилення є економія коштів на закупівлю товарів, послуг.

  

17980,00
Причиною відхилення є економія коштів на закупівлю товарів, послуг.



1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 



1 кількість закладів 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2
Усього середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) в тому числі: 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

3 педагогічного персоналу 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

4
адмінперсоналу (за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

2. продукту 

5
Cереньорічна кількість дітей 
інклюзивно-ресурсного центру 104,00 0,00 104,00 153,00 0,00 153,00 49,00 0,00 49,00

3. ефективності                 

6
Середні витрати на 1 дитину з 
особливими освітніми потребами 173,00 0,00 173,00 117,00 0,00 117,00 -55,00 0,00 -55,00

  …                    

4. якості                   

7

Відсоток забезпечення дітей з 
особливими освітніми потребами, 
інклюзивним навчанням 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити) 204191,00   204191,00 17971,00 0,00 17971,00 88,01%   88,01%

  в т. ч.                   

Збільшилась кількість дітей з особливими освітніми потребами, які потребують психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання 
психолого-педагогічної допомоги 

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Причиною відхилення є економія коштів на закупівлю товарів, послуг.



  

Створення умов для надання на 
належному рівні послуг  
інклюзивно-ресурсного центру. 204191,00   204191,00 17971,00 0,00 17971,00 88,01%   88,01%

1. затрат                   
1 кількість закладів 1,00 0,00 1,00

2
Усього середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) в тому числі: 5,00 0,00 5,00

3 педагогічного персоналу 4,00 0,00 4,00

4
адмінперсоналу (за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу) 1,00 0,00 1,00

  …                   
2. продукту                   

5
Cереньорічна кількість дітей 
інклюзивно-ресурсного центру 153,00 153,00

  …                   
3. ефективності                   

6
Середні витрати на 1 дитину з 
особливими освітніми потребами 117,00 117,00

  …                   
4. якості                   

7

Відсоток забезпечення дітей з 
особливими освітніми потребами, 
інклюзивним навчанням 100,00 100,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

Причиною відхилення є економія коштів на закупівлю товарів, послуг.

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":



(підпис) 

ефективності бюджетної програми  Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність програми.

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

______________________________________________________________________________________ 

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісних послуг  інклюзивно-ресурсного центру.
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення 
належних умов для надання відповідних послуг



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,00 1499035,00 800873,00 0,00 800873,00 -698162,00 0,00 -698162,00

  в т. ч.                 

1.1 

Створення умов для надання на 
належному рівні послуг 
інклюзивно-ресурсного центру 0,00 1499035,00 800873,00 0,00 800873,00 -698162,00 0,00 -698162,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611152                        0990                  Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
1499035,00

Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями

  

1499035,00
Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями



1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   
1 кількість закладів 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 



2
Усього середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) в тому числі: 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

3 педагогічного персоналу 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

4
адмінперсоналу (за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

2. продукту 

5
Cереньорічна кількість дітей 
інклюзивно-ресурсного центру 104,00 0,00 104,00 153,00 0,00 153,00 49,00 0,00 49,00

3. ефективності                 

6
Середні витрати на 1 дитину з 
особливими освітніми потребами 14414,00 0,00 14414,00 5234,00 0,00 5234,00 -9180,00 0,00 -9180,00

  …                    

4. якості                   

7

Відсоток забезпечення дітей з 
особливими освітніми потребами, 
інклюзивним навчанням 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити) 658671,00   658671,00 800873,00 0,00 800873,00 121,59%   121,59%

  в т. ч.                   

Збільшилась кількість дітей з особливими освітніми потребами, які потребують психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання 
психолого-педагогічної допомоги 

Зменшення витрат на 1 дитину пов'язані з економією коштів на утримання та збільшенням кількості дітей

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 



  

Створення умов для надання на 
належному рівні послуг 
інклюзивно-ресурсного центру 658671,00   658671,00 800873,00 0,00 800873,00 121,59%   121,59%

1. затрат                   
1 кількість закладів 1,00 0,00 1,00

2
Усього середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) в тому числі: 5,00 0,00 5,00

3 педагогічного персоналу 4,00 0,00 4,00

4
адмінперсоналу (за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу) 1,00 0,00 1,00

  …                   
2. продукту                   

5
Cереньорічна кількість дітей 
інклюзивно-ресурсного центру 153,00 153,00

  …                   
3. ефективності                   

6
Середні витрати на 1 дитину з 
особливими освітніми потребами 5234,00 0,00 5234,00

  …                   
4. якості                   

7

Відсоток забезпечення дітей з 
особливими освітніми потребами, 
інклюзивним навчанням 100,00 100,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":



(підпис) 

ефективності бюджетної програми Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

______________________________________________________________________________________ 

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісних послуг  інклюзивно-ресурсного центру.
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________

є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення 
належних умов для надання відповідних послуг



Додаток

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,00 995110,00 923047,00 0,00 923047,00 -72063,00 0,00 -72063,00

  в т. ч.                 

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          06111160                          0990                 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів та установ освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
995110,00

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в зв'язку з вакантними посадами, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія 
обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв 

  



1.1 

Створення належних умов 
для надання на належному 
рівні послуг Центром 
професійного
розвитку педагогічних 
працівників Гребінківської 
міської ради 0,00 995110,00 923047,00 0,00 923047,00 -72063,00 0,00 -72063,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

995110,00
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в зв'язку з вакантними посадами, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія 
обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв 

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

1
кількість закладів професійного 
розвитку педагогічних працівників 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2
Усього середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) в тому числі: 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

3 педагогічного персоналу 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

4
адмінперсоналу (за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

5
середньорічне число ставок/штатних 
іншого персоналу 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

2. продукту 

6

кількість проведених семінарів, 
конференцій, інструктивно-методичних 
нарад, консультацій та інших заходів 
закладами професійного розвитку 
педагогічних працівників 120,00 0,00 120,00 428,00 0,00 428,00 308,00 0,00 308,00

3. ефективності                 

7
Середні витрати на 1 дитину з 
особливими освітніми потребами 14414,00 0,00 14414,00 5234,00 0,00 5234,00 -9180,00 0,00 -9180,00

  …                    

4. якості                   

8
підвищення професійної майстерності 
педагогічних працівників 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

Діяльність здійснюють висококваліфіковані працівники, які контролюють діяльність закладів освіти 

Зменшення витрат на 1 дитину пов'язані з економією коштів на утримання та збільшенням кількості дітей

Напрям використання бюджетних коштів  



загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити) 1673704,00   1673704,00 923047,00 0,00 923047,00 55,15%   55,15%

  в т. ч.                   

  

Створення належних умов 
для надання на належному 
рівні послуг Центром 
професійного
розвитку педагогічних 
працівників Гребінківської 
міської ради 1673704,00   1673704,00 923047,00 0,00 923047,00 55,15%   55,15%

1. затрат                   

1
кількість закладів професійного 
розвитку педагогічних працівників 1,00 0,00 1,00

2
Усього середньорічне число ставок 
(штатних одиниць) в тому числі: 5,00 0,00 5,00

3 педагогічного персоналу 3,00 0,00 3,00

4
адмінперсоналу (за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу) 1,00 0,00 1,00

5
середньорічне число ставок/штатних 
іншого персоналу 1,00 0,00 1,00

  …                   
2. продукту                   

6

кількість проведених семінарів, 
конференцій, інструктивно-методичних 
нарад, консультацій та інших заходів 
закладами професійного розвитку 
педагогічних працівників 428,00 428,00

  …                   

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 



3. ефективності                   

7
Середні витрати на 1 дитину з 
особливими освітніми потребами 5234,00 0,00 5234,00

  …                   
4. якості                   

8
підвищення професійної майстерності 
педагогічних працівників 30,00 30,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансуван

ня на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків



Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

ефективності бюджетної програми  Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

______________________________________________________________________________________ 

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісних послуг  центру.
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної програми 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення належних 
умов для надання відповідних послуг



(підпис) 

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

 Програма має довгострокові наслідки дії.



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,00 770402,00 767752,00 0,00 767752,00 -2650,00 0,00 -2650,00

  в т. ч.                 

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611181                          0990                Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
770402,00

Відхилення в результаті екеномії коштів при проведенні процедури закупівлі.

  



1.1 

Співфінансування заходів, що 
реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної 
середньої освіти "Нова 
українська школа" 0,00 770402,00 767752,00 0,00 767752,00 -2650,00 0,00 -2650,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

770402,00
Відхилення в результаті екеномії коштів при проведенні процедури закупівлі.

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

1

Кількість перших класів, яким 
надається співфінансування по проекту 
"Нова українська школа" 16,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00

2

Кількість шкіл в яких реалізується 
всеукраїнський іноваційний освітній 
проект 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

2. продукту 

3
Кількість учнів, які беруть участь у 
іноваційному освітньому проекті 226,00 0,00 226,00 226,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00

3. ефективності                 

4
Витрати на одного учня, які беруть 
участь у проекті 3409,00 0,00 3409,00 3397,00 0,00 3397,00 -12,00 0,00 -12,00

  …                    

4. якості                   

5

Відсоток співфінансування від 
загального обсягу коштів на "Нову 
українську школу" 48,80 0,00 48,80 48,80 0,00 48,80 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

Напрям використання бюджетних коштів  

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

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



загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити)       767752,00 0,00 767752,00       

  в т. ч.                   

  

Співфінансування заходів, що 
реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної 
середньої освіти "Нова 
українська школа"

      767752,00 0,00 767752,00       

1. затрат                   

1

Кількість перших класів, яким 
надається співфінансування по проекту 
"Нова українська школа" 16,00 16,00

2

Кількість шкіл в яких реалізується 
всеукраїнський іноваційний освітній 
проект 13,00 13,00

  …                   
2. продукту                   

3
Кількість учнів, які беруть участь у 
іноваційному освітньому проекті 226,00 226,00

  …                   
3. ефективності                   

4
Витрати на одного учня, які беруть 
участь у проекті 3397,00 0,00 3397,00

  …                   
4. якості                   

5

Відсоток співфінансування від 
загального обсягу коштів на "Нову 
українську школу" 48,80 48,80

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

N 
з/п Показники 

Попередній рік (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.



  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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



Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

(підпис) 

ефективності бюджетної програми  Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має середню ефективність.

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

______________________________________________________________________________________ 

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісних послуг з освіти.
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________

є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення 
належних умов для надання відповідних заходів



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,00 1042013,00 847004,00 0,00 847004,00 -195009,00 0,00 -195009,00

  в т. ч.                 

1042013,00
Економія коштів за рахунок навчання проведеного за місцем проживання.

  

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 

3.          0611182                            0990             Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 



1.1 

Виконання заходів, спрямованих 
на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної 
середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 0,00 1042013,00 847004,00 0,00 847004,00 -195009,00 0,00 -195009,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        

повернення кредитів        
інші надходження       

власні надходження       
надходження позик       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        

власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

1042013,00
Економія коштів за рахунок навчання проведеного за місцем проживання.



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

1

Кількість перших класів, яким 
надається співфінансування по проекту 
"Нова українська школа" 16,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00

2

Кількість шкіл в яких реалізується 
всеукраїнський іноваційний освітній 
проект 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

2. продукту 

3
Кількість учнів, які беруть участь у 
іноваційному освітньому проекті 226,00 0,00 226,00 226,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00

3. ефективності                 

4
Витрати на одного учня, які беруть 
участь у проекті 4611,00 0,00 4611,00 3748,00 0,00 3748,00 -863,00 0,00 -863,00

  …                    

4. якості                   

5

Відсоток субвенції від загального 
обсягу коштів на "Нову українську 
школу" 51,20 0,00 51,20 51,20 0,00 51,20 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    
Напрям використання бюджетних коштів  

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

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

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано Відхилення 



загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити)       847004,00 0,00 847004,00       

  в т. ч.                   

  

Виконання заходів, спрямованих 
на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної 
середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

      847004,00 0,00 847004,00       

1. затрат                   

1

Кількість перших класів, яким 
надається співфінансування по проекту 
"Нова українська школа" 16,00 16,00

2

Кількість шкіл в яких реалізується 
всеукраїнський іноваційний освітній 
проект 13,00 13,00

  …                   
2. продукту                   

3
Кількість учнів, які беруть участь у 
іноваційному освітньому проекті 226,00 226,00

  …                   
3. ефективності                   

4
Витрати на одного учня, які беруть 
участь у проекті 3748,00 0,00 3748,00

  …                   
4. якості                   

5

Відсоток субвенції від загального 
обсягу коштів на "Нову українську 
школу" 51,20 51,20

  …                   

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

N 
з/п Показники 

Попередній рік (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 



  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х



Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

(підпис) 

______________________________________________________________________________________ 

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісних послуг з освіти.
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________

є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення 
належних умов для виконання відповідних заходів

ефективності бюджетної програми  Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 20506,00 233684,00 132101,00 20506,00 152607,00 -81077,00 0,00 -81077,00

  в т. ч.                 

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611200                              0990          Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
213178,00

Економія по заробітній платі за рахунок субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з ООП у звязку з 
карантинними обмежаннями.

  



1.1 

Забезпечити право дітей з 
особливими освітніми 
потребами віком від 2 до 18 
років на здобуття дошкільної та 
загальної середньої освіти 
шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини, надання 
психолого-педагогічної допомоги

20506,00 233684,00 132101,00 20506,00 152607,00 -81077,00 0,00 -81077,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

213178,00
Економія по заробітній платі за рахунок субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з ООП у звязку з 
карантинними обмежаннями.

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

1

Видатки на проведення корекційно-
розвиткових занять, придбання засобів 
корекції 213178,00 20506,00 233684,00 132101,00 20506,00 152607,00 -81077,00 0,00 -81077,00

2. продукту 

2
кількість осіб з особливими освітніми 
потребами 13,00 0,00 13,00 19,00 0,00 19,00 6,00 0,00 6,00

3. ефективності                 
3 середні витрати на 1 особу 16398,00 1577,00 17976,00 6953,00 1079,00 8032,00 -9446,00 -498,00 -9944,00

4. якості                   
  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити)       132101,00 20506,00 152607,00       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

Розбіжність виникла у зв’язку з карантинними заходами, через хворобу та інші обставини

 Збільшення кількості дітей

 Розбіжність виникла в результаті введення карантинних заходів у 2021 році в зв'язку з СОVID-19

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 



  в т. ч.                   

  

Забезпечити право дітей з 
особливими освітніми 
потребами віком від 2 до 18 
років на здобуття дошкільної 
та загальної середньої освіти 
шляхом проведення 
комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку 
дитини, надання психолого-
педагогічної допомоги       132101,00 20506,00 152607,00       

1. затрат                   

1

Видатки на проведення корекційно-
розвиткових занять, придбання засобів 
корекції 132101,00 20506,00 152607,00

  …                   
2. продукту                   

2
кількість осіб з особливими освітніми 
потребами 19,00 0,00 19,00

  …                   
3. ефективності                   
3 середні витрати на 1 особу 6953,00 1079,00 8032,00

  …                   
4. якості                   

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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



Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

(підпис) 

ефективності бюджетної програми      Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні. 

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

______________________________________________________________________________________ 

корисності бюджетної програм   забезпечення та створення якісноних послуг з надання  загальної середньої освіти. 
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії. 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.  

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
є актуальна для подальшої її реалізації у зв´язку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпечення  та стоворення 
належних умов для надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами   



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 21650,00 81522,00 59872,00 21650,00 81522,00 0,00 0,00 0,00

  в т. ч.                 

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0611210                                0990             Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
59872,00

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

  



1.1 

Забезпечити право дітей з 
особливими освітніми 
потребами віком від 2 до 18 
років на здобуття дошкільної та 
загальної середньої освіти 
шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини, надання 
психолого-педагогічної допомоги

21650,00 81522,00 59872,00 21650,00 81522,00 0,00 0,00 0,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

59872,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

1

Видатки на проведення корекційно-
розвиткових занять, придбання засобів 
корекції 59872,00 21650,00 81522,00 59872,00 21650,00 81522,00 0,00 0,00 0,00

2. продукту 

2
кількість осіб з особливими освітніми 
потребами 20,00 0,00 20,00 19,00 0,00 19,00 -1,00 0,00 -1,00

3. ефективності                 
3 середні витрати на 1 особу 2994,00 1082,00 4076,00 3151,00 1139,00 4290,00 157,00 57,00 214,00

4. якості                   
  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити)       132101,00 20506,00 152607,00       

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з 
прибуттям дітей. 

Розбіжності в зв*язку з збільшенням кількості дітей.

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 



  в т. ч.                   

1.1 

Забезпечити право дітей з 
особливими освітніми 
потребами віком від 2 до 18 
років на здобуття дошкільної та 
загальної середньої освіти 
шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини, надання 
психолого-педагогічної допомоги

      132101,00 20506,00 152607,00       

1. затрат                   

1

Видатки на проведення корекційно-
розвиткових занять, придбання засобів 
корекції 59872,00 21650,00 81522,00

  …                   
2. продукту                   

2
кількість осіб з особливими освітніми 
потребами 19,00 19,00

  …                   
3. ефективності                   
3 середні витрати на 1 особу 3151,00 1139,00 4290,00

  …                   
4. якості                   

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":



Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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



Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

(підпис) 

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні. 

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів , своєчасно затверджений паспорт бюдетної програми.

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісноних послуг з надання  загальної середньої освіти. 
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії. 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.  

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
є актуальна для подальшої її реалізації у зв´язку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпечення  та стоворення 
належних умов для надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами   



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,00 4600,00 4600,00 0,00 4600,00 0,00 0,00 0,00

  в т. ч.                 

1.1 

Створення сприятливих умов 
для соціального становлення та 
розвитку молоді 0,00 4600,00 4600,00 0,00 4600,00 0,00 0,00 0,00

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0613131                              1040           Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України»
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
4600,00

 

  

4600,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 



1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 



1

кількість місцевих заходів (проектів) 
державної політики у молодіжній сфері 
(у розрізі напрямів діяльності*) 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

2. ефективності 

2

середні витрати на проведення одного 
регіонального заходу (проекту) 
державної політики у молодіжній сфері 
(у розрізі напрямів діяльності) 920,00 0,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00

3. якості                 

3

збільшення кількості молоді, з якою 
проведено роботу з відповідного 
напряму діяльності, порівняно з 
минулим роком 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити)       4600,00 0,00 4600,00       

  в т. ч.                   

1.1 

Створення сприятливих умов 
для соціального становлення та 
розвитку молоді       4600,00 0,00 4600,00       

1. затрат                   

1

кількість місцевих заходів (проектів) 
державної політики у молодіжній сфері 
(у розрізі напрямів діяльності*) 5,00 5,00

 

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 



  …                   
2. продукту                   

  …                   
3. ефективності                   

2

середні витрати на проведення одного 
регіонального заходу (проекту) 
державної політики у молодіжній сфері 
(у розрізі напрямів діяльності) 920,00 920,00

  …                   
4. якості                   

3

збільшення кількості молоді, з якою 
проведено роботу з відповідного 
напряму діяльності, порівняно з 
минулим роком 100,00 100,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х



Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні. 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.  

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
є актуальна для подальшої її реалізації у зв´язку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпечення  та стоворення 
належних умов для надання відповідних  заходів загальноосвітніми навчальними закладами   



(підпис) 

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

Згідно з проведеним аналізом ефективності, бюджетна програма має середню ефективність.

корисності бюджетної програм ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 0,00 400576,00 226320,00 0,00 226320,00 -174256,00 0,00 -174256,00

  в т. ч.                 

1.1 

Організація та забезпечення 
оздоровлення та відпочинку 
дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки

0,00 400576,00 226320,00 0,00 226320,00 -174256,00 0,00 -174256,00

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 

3.          0613140                               1040            Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 
400576,00

 Не придбано путівки через потребу дітей.

  

400576,00



1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

Не придбано путівки через потребу дітей.

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        
власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        
власні надходження       
надходження позик       
повернення кредитів        
інші надходження       

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        
власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 



1. Продукту                   

1
кількість дітей, яким надані послуги з 
оздоровлення та відпочинку 75,00 0,00 75,00 79,00 0,00 79,00 4,00 0,00 4,00

2. ефективності 

2
середні витрати на оздоровлення та 
відпочинок однієї дитини 5341,00 0,00 5341,00 2865,00 0,00 2865,00 2476,00 0,00 2476,00

3. якості                 

3

динаміка кількості дітей, охоплених 
послугами з оздоровлення та 
відпочинку порівняно з минулим роком 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити)       226320,00 0,00 226320,00       

  в т. ч.                   

  

Організація та забезпечення 
оздоровлення та відпочинку 
дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки

      226320,00 0,00 226320,00       

1. продукту                   

1
кількість дітей, яким надані послуги з 
оздоровлення та відпочинку 79,00 79,00

Різниця за рахунок вартості путівок. 

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 



  …                   
2. ефективності                   

2
середні витрати на оздоровлення та 
відпочинок однієї дитини 2865,00 0,00 2865,00

  …                   
3. якості                   

3

динаміка кількості дітей, охоплених 
послугами з оздоровлення та 
відпочинку порівняно з минулим роком 100,00 100,00

  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х



Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

ефективності бюджетної програми  Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

______________________________________________________________________________________ 

корисності бюджетної програм  забезпечення та створення якісних послуг з освіти.
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення 



(підпис) 

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО

 Програма має довгострокові наслідки дії.



Додаток

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 22168,00 3130488,00 3074319,00 22168,00 3096487,00 -34001,00 0,00 -34001,00

  в т. ч.                 

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і 
дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

загальний фонд 
3108320,00

Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями за рахунок вакантних годин тренерської роботи, на закупівлю товарів, оплату послуг. 

  

3.          0615031                                0810         Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 



1.1 

Підготовка спортивного 
резерву та підвищення рівня 
фізичної підготовленості дітей 
дитячо-юнацькими спортивними 
школами 22168,00 3130488,00 3074319,00 22168,00 3096487,00 -34001,00 0,00 -34001,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        

повернення кредитів        
інші надходження 33914,55 33914,55   

власні надходження       
надходження позик       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження 33914,55 33914,55   
в т. ч.        

власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        

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

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

3108320,00
Причиною відхилення є економія коштів на оплату праці з нарахуваннями за рахунок вакантних годин тренерської роботи, на закупівлю товарів, оплату послуг.



загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. затрат                   

1

кількість комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки 
на утримання яких здійснюються з 
бюджету 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2

кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі 
їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) 14,25 0,00 14,25 14,25 0,00 14,25 0,00 0,00 0,00

3

кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі 
їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у 
тому числі тренерів 10,25 0,00 10,25 10,25 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00

2. продукту 

4

середньорічна кількість учнів 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі 
їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) 288,00 0,00 288,00 279,00 0,00 279,00 -9,00 0,00 -9,00

5
кількість учнів, яким призначені 
стипендії 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

3. ефективності                 

6

середні витрати на навчально- 
тренувальну роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних школах, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на 
одного учня 10793,00 77,00 10870,00 11019,00 79,00 11098,00 226,00 2,00 229,00

7
середньомісячні витрати на виплату 
стипендії на одного учня 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

Витрати на одного учня зросли внаслідок зменшення кількості учнів

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної Виконано Відхилення 



4. якості                   

8

кількість учнів комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 
які здобули призові місця в 
регіональних спортивних змаганнях 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

9

динаміка кількості виплачених 
стипендій в прорівнянні з минулим 
роком 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити) 2579014,00 24000,00 2603014,00 3074319,00 22168,00 3096487,00 119,21% 92,37% 118,96%

  в т. ч.                   

  

Підготовка спортивного 
резерву та підвищення рівня 
фізичної підготовленості дітей 
дитячо-юнацькими спортивними 
школами 2579014,00 24000,00 2603014,00 3074319,00 22168,00 3096487,00 119,21% 92,37% 118,96%

1. затрат                   

1

кількість комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в розрізі їх видів 
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки 
на утримання яких здійснюються з 
бюджету 1,00 0,00 1,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 

Напрям використання бюджетних коштів  

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 



2

кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі 
їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) 14,25 0,00 14,25

3

кількість штатних працівників 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі 
їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у 
тому числі тренерів 10,25 0,00 10,25

  …                   
2. продукту                   

4

середньорічна кількість учнів 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, у розрізі 
їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) 279,00 0,00 279,00

5
кількість учнів, яким призначені 
стипендії 4,00 0,00 4,00

  …                   
3. ефективності                   

6

середні витрати на навчально- 
тренувальну роботу у комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних школах, 
видатки на утримання яких 
здійснюються з бюджету (ДЮСШ, 
КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на 
одного учня 11019,00 79,00 11098,00

7
середньомісячні витрати на виплату 
стипендії на одного учня 1000,00 0,00 1000,00

  …                   
4. якості                   

8

кількість учнів комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 
які здобули призові місця в 
регіональних спортивних змаганнях 11,00 0,00 11,00

9

динаміка кількості виплачених 
стипендій в прорівнянні з минулим 
роком 100,00 0,00 100,00

  …                   
Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.



  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано за 
звітний 
період Відхилення

Виконано 
всього

Залишок 
фінансуван

ня на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х



Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

(підпис) 

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм    забезпечення та створення якісних послуг  у спортивній школі.
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної програми 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
 є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпечення  та стоворення належних 
умов для надання відповідних послуг спортивній школі

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО



Додаток

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

1. Видатки (надані кредити) 518976,00 518976,00 0,00 510165,00 510165,00 0,00 -8811,00 -8811,00

  в т. ч.                 

1.1 

Проведення реконструкції та 
капітального ремонту обєктів 
закладів освіти 518976,00 518976,00 0,00 510165,00 510165,00 0,00 -8811,00 -8811,00

1.2 
Напрям використання 
бюджетних коштів                 

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

0,00
Відхилення за рахунок вартості виконаних робіт

  

0,00
Відхилення за рахунок вартості виконаних робіт

N 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

загальний фонд 

3.          0617321                         0443                     Будівництво освітніх установ та закладів
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 

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

до Методичних рекомендацій 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік 

1.           0600000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 

1.           0610000                                        Віддл освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 



1.3                   

N 
з/п 
1. 
  

1.1 
1.2 

2. 
  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
  

3.1 
3.2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1. Продукту                   

1
кількість об’єктів, які планується 
побудувати (реконструювати) 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 

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

N 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано Відхилення 

власних надходжень  х     
інших надходжень х     

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
Залишок на кінець року х     
в т. ч.        

повернення кредитів        
інші надходження       

власні надходження       
надходження позик       

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
Надходження       
в т. ч.        

власних надходжень  х   х 
інших надходжень х   х 

Залишок на початок року х   х 
в т. ч.        

… 

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

(тис. грн.) 

Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 



2. ефективності 

2
середні витрати на реконструкцію 
одного об*єкта 0,00 518976,00 518976,00 0,00 510165,00 510165,00 0,00 8811,00 0,00

3. якості                 

3
рівень готовності реконструйованого 
об*єкта 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  …                    

загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

  Видатки (надані кредити)       0,00 510165,00 510165,00       

  в т. ч.                   

  

Проведення реконструкції та 
капітального ремонту обєктів 
закладів освіти       0,00 510165,00 510165,00       

1. продукту                   

1
кількість об’єктів, які планується 
побудувати (реконструювати) 0,00 1,00 1,00

  …                   
2. ефективності                   

2
середні витрати на реконструкцію 
одного об*єкта 0,00 510165,00 510165,00

  …                   
3. якості                   

3
рівень готовності реконструйованого 
об*єкта 0,00 100,00 100,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно 

____________
1 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 (2020) Звітний рік (2021)
Відхилення виконання

(у відсотках) 

Відхилення за рахунок вартості виконаних робіт

Напрям використання бюджетних коштів  



  …                   

  
Напрям використання 
бюджетних коштів                   

  …                    

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту 
(програми
), всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванн
ям змін

Виконано 
за звітний 

період Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 
фінансува

ння на 
майбутні 
періоди

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6 = 5 - 4 7,00 8 = 3 - 7
Надходження 
всього:
Бюджет розвитку за 
джерелами х х х
Надходження із загального 
фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку) х х х
Запозичення до бюджету х х х
Інші джерела х х х

Видатки бюджету розвитку 
всього:

Всього за інвестиційними 
проектами
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2. х х х

Відсутні дані за 2020 рік по районному бюджету Гребінківського району. Як головний розпорядник створені з 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1. х х



Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект 
(програма) 2

Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів 
(об'єкт) 2
...
Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х х х

(підпис) 

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програм   забезпечення та створення умов у закладах освіти
______________________________________________________________________________________    довгострокових наслідків бюджетної 
 Програма має довгострокові наслідки дії.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 по результату виконання бюджетної програми кредиторська заборгованість відсутня , дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ________________________________________________________
 є актуальна для подальшої її реалізації у звязку з важливими функціями , які здійснюються в процесі її реалізації забезпеченн  та стоворення 
належних умов у закладах освіти

ефективності бюджетної програми ________________________________________________________

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

Головний бухгалтер                                                                                                Марина ВІРЧЕНКО


