
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2021 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
 (КТПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. 0817323  0443    Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери
 КТПКВК МБ) (КФКВК)  (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 
з/п Показники 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд Разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд Разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд Разом

1. Видатки (надані кредити) 517,613 517,613 517,612 517,612 -0,001 -0,001
в т. ч. 

1.1.
Будівництво1 установ та закладів 
соціальної сфери 517,613 517,613 517,612 517,612 -0,001 -0,001

1.1.1. Проведення капітального ремонту 517,613 517,613 517,612 517,612 -0,001 -0,001
Економія виникла в зв'язку  з економією коштів при виконанні будівельних робіт

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

№ 
з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 

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

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

2 Надходження 517,613 517,612 -0,001
в т. ч.  

2.1. власні надходження 
2.2. надходження позик 
2.3. повернення кредитів  
2.4. інші надходження 517,613 517,612 -0,001

3 Залишок на кінець року 
в т. ч.  

3.1. власних надходжень  
3.2. інших надходжень 

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

№ 
з/п Показники 

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано Відхилення 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд Разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд Разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд Разом

1 Проведення капітального ремонту
якості

1
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній 
кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс. 100,0 100,0 100,0 100,0

ефективності
1 середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн. 331,31 331,31 331,31 331,31

продукту

1
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, 
од. 4 4 4 4

2
площа, на якій планується провести ремонт, кв. 
м. 1 562,3 1 562,3 1 562,3 1 562,3

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

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

№ 
з/п Показники 

Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання
(у відсотках) 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд Разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд Разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд Разом

Видатки (надані кредити) 356,081 356,081 517,612 517,612 45,363 45,363

Проведення капітального ремонту 301,081 301,081 517,612 517,612 71,918 71,918

2 Показники продукту
кількість об'єктів, що планується 
відремонтувати, од. 1 1 4 4 300 300
площа, на якій планується провести ремонт, 
кв. м. 419,9 419,9 1 562,3 1 562,3 272,1 272,1



3 Показники ефективності
середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн. 451,53 451,53 331,31 331,31 -26,63 -26,63

4 Показники якості
питома вага відремонтованих об'єктів у 
загальній кількості об'єктів, що потребують 
ремонту, відс. 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Виконання проектів громадського 
бюджету 55,000 55,000 -100,000 -100,000

будівництво об'єкту завершено в 2021р
1 Показники затрат

кількість проектів, од. 1 1 -100 -100
2 Показники продукту

кількість закладів, в яких планується 
провести ремонтні роботи, од. 1 1 -100 -100

3 Показники ефективності
середні витрати на реалізацію одного 
проекту, грн. 55 000,00 55 000,00 -100,00 -100,00

4 Показники якості
відсоток впровадження проектів 
громадського бюджету, відс. 100,0 100,0 -100,0 -100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники 

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту 
(програми), 

всього

План на звітний 
період з 

урахуванням змін

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди

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

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

Оплата здійснювалась за фактично виконані роботи згідно до актів виконання робіт та у зв'язку з економією 1,1грн. в результаті проведення капітального ремонту системи пожежної 
сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі та передача тривожних оповіщень у відділенні нічного перебування центру реінтеграції бездомних осіб 
по вул.Радіаторна, 40 у м.Запоріжжі програма виконана майже в повному обсязі; 
-; 

2 Видатки бюджету розвитку 
всього: Х 517,613 517,612 -0,001 Х Х

2.1 Всього за інвестиційними проектами 517,613 517,612 -0,001 2 077,911 -2 077,911
Програма - Капітальний ремонт 

благоустрою території та покрівлі 
будівлі Запорізького міського 

ткриторіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) по вул.Рекордній, 9а в 
м.Запоріжжя

222,445 222,445 0,000 1 782,744 -1 782,744

Завдвння - Капітальний ремонт благоустрою 
території та покрівлі будівлі Запорізького 

міського ткриторіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

по вул.Рекордній, 9а в м.Запоріжжя

222,445 222,445 0,000 1 782,744 -1 782,744

Програма - Капітальний ремонт 
приміщення відділення комплексної 
реабілітації дітей з інвалідністю 
Дніпровського району за адресою 

вул.Малая,3 м.Запоріжжя

170,000 170,000 170,000 -170,000

Завдвння - Капітальний ремонт приміщення 
відділення комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю Дніпровського району за 
адресою вул.Малая,3 м.Запоріжжя

170,000 170,000 170,000 -170,000

Програма - Капітальний ремонт 
системи пожежної сигналізації, 

системи оповіщення та управління 
евакуацією людей при пожежі та 
передача тривожних оповіщень у 

відділенні нічного перебування центру 
реінтеграції бездомних осіб по 

вул.Радіаторна, 40 у м.Запоріжжі

110,318 110,317 -0,001 110,317 -110,317

Завдвння - Капітальний ремонт системи 
пожежної сигналізації, системи оповіщення 
та управління евакуацією людей при пожежі 

та передача тривожних оповіщень у 
відділенні нічного перебування центру 

реінтеграції бездомних осіб по 
вул.Радіаторна, 40 у м.Запоріжжі

110,318 110,317 -0,001 110,317 -110,317

Програма - Капітальний ремонт вводу 
системи централізованого опалення з 

встановленням приладу обліку 
теплової енергії у відділенні 

комплексної реабілітації дітей з 
інвалідністю Заводського району за 

адресою вул. Ніжинська, 57

14,850 14,850 14,850 -14,850

-; 
Завдвння - Капітальний ремонт вводу 
системи централізованого опалення з 

встановленням приладу обліку теплової 
енергії у відділенні комплексної реабілітації 
дітей з інвалідністю Заводського району за 

адресою вул. Ніжинська, 57

14,850 14,850 14,850 -14,850



5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні; 

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня; 

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації; 

ефективності бюджетної програми
Створення належних умов перебування осіб які потребують особливої уваги, в мережі міських закладів соціального захисту; 

корисності бюджетної програм
збільшення спектру соціальних послуг та поліпшення соціального клімату в місті; 

довгострокових наслідків бюджетної програми
Проведення капітального ремонту забезпечить:
- збільшення спектру соціальних послуг, поліпшення умов перебування  при проходженні реабілітації дітей з інвалідністю;
- поліпшення соціального клімату в місті.; 

Начальник управління соціального захисту населення 
Запорізької міської ради Тетяна КРУПОДЕРА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу Олександра ЧЕХРАНОВА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


