
Додаток 
до Методичних рекомендацій 
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1.
1200000

2. 1210000

3. 1210160                        0111

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний фонд спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1. Видатки (надані 
кредити) 6867.2 0 6867.2 6782.6 0 6782.6 -84.6 0 -84.6
        в т. ч.

1.1
Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 6001.6 0 6001.6 5994.9 0 5994.9 -6.7 0 -6.7

1.2 Використання товарів 
і послуг 858.1 0 858.1 780.7 0 780.7 -77.4 0 -77.4

1.3
Інші поточні видатки 7.5 0 7.5 7.0 0 7.0 -0.5 0 -0.5

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

№ 
з/п

1.

1.1
1.2
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.

2.1
2.2

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний фонд спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1. затрат
кількість штатних 
одиниць 28 0 28 28 0 28 0 0 0

2. продукту
кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 
скарг 11000 0 11000 12658 0 12658 1658 0 1658
кількість проведених 
засідань, нарад, 
семінарів 65 0 65 82 0 82 17 0 17

№ 
з/п

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась

Витрати на утримання управління

Залишок на кінець року

Показники

Надходження

інші надходження

власні надходження

повернення кредитів

інших надходжень

    в т. ч.
власних надходжень

х

надходження позик

ВідхиленняЗатверджено паспортом бюджетної 
програми Виконано

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

(КПКВК МБ)                (КФКВК)

Показники
План з урахуванням змін

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

Відхилення

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

х
х

    в т. ч.
власних надходжень
інших надходжень

    в т. ч.

(Найменування бюджетної програми

ВідхиленняПоказники
План з урахуванням змін

Виконано 

№   
з/п

Залишок на початок року х

Виконано 

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з застосуванням зменшеного розміру єдиного соціального внеску на заробітну плату 
працівників з інвалідністю

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку економією видатків та відсутністю фінансування

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

х
х



3. ефективності

Кількість виконаних 
листів, звернень, заяв, 
скарг на 1 працівника 393 0 393 452 0 452 59 0 59
кількість проведених 
засідань, нарад, 
семінарів 2 0 2 3 0 3 1 0 1
Середні витрати на 
утримання 1 штатної 
одиниці 245.2 0 245.2 242.2 0 242.2 -3 0 -3

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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом загальний фонд спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

Видатки (надані 
кредити) 4577.5 0 4577.5 6782.6 0 6782.6 148.2 148.2
    в т. ч.

напрям використання 
бюджетних коштів
Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 4182 0 4182 5994.9 0 5994.9 143.4 143.4
Використання товарів 
і послуг 395.5 0 395.5 780.7 0 780.7 197.4 197.4

Інші поточні видатки 0 0 0 7 0 7 100.0 100.0

1. затрат
кількість штатних 
одиниць 28 0 28 28 0 28 1.0 1.0

2. продуктукількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 
скарг 10803 0 10803 12658 0 12658 117.2 117.2

кількість проведених 
засідань, нарад, 
семінарів 126 0 126 82 0 82 65.1 65.1

3. ефективності

Кількість виконаних 
листів, звернень, заяв, 
скарг на 1 працівника 386 0 386 452 0 452 117.1 117.1кількість проведених 
засідань, нарад, 
семінарів на 1 
працівника 5 0 5 3 0 3 60.0 60.0
Середні витрати на 
утримання 1 штатної 
одиниці 163.5 0 163.5 242.2 0 242.2 148.1 148.1

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я проекту 

(програми), 
 всього

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
 змін

Відхилення

Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 2205,1тис.грн., або на 148,2 відсотків у зв"язку із зростанням посадових окладів відповідно до змін, 
внесених постановою Кабінету Міністрів від 10.05.2018р. №363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268" 

№ 
з/п Показники

Виконано всього Залишок фінансування на 
майбутні періоди

Попередній рік Звітний рік

Результативні показники зросли у порівнянні із попереднім роком, а саме: - продукту на 117,2 відсотків у зв"язку із збільшенням нормативних та інших 
розпорядчих документів, отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, підготовлених платіжних документів. Витрати на утримання 1 штатної 
одиниці зросли на 148,1 відсотків у зв"язку із зміною посадових окладів з 18.05.2018р.

Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг пов'язане із збільшенням вхідної кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості 
проведених засідань, нарад, семінарів пов'язане зі змінами в законодавстві, у зв'язку з кадровими змінами та іншими непередбачуваними нагальними потребами. 

Відхилення показника по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника пов'язане із збільшенням обсягу вихідної кореспонденції в 
управлінні. Зменшення показника середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці пов'язане із застосуванням зменшеного розміру єдиного соціального внеску 
на заробітну плату працівника з інвалідністю.

Відхилення виконання (у відсотках)

Виконано за звітний період



1 2 3 4 6
1. Надходження всього: х

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

Запозичення до бюджету

Інші джерела

2.
Видатки бюджету 
розвитку всього: х

інвестиційними 
проектами 1
Інвестиційний проект 
(програма) 1

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

2.2

Капітальні видатки з 
утримання бюджетних 
установ х

Фінансових порушень не виявлено.
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. 

6. Узагальнений висновок щодо:

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

7
х

5
х

х

х

х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

х

8

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

х

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне уравління, а також на належному 
рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення 
поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

актуальності бюджетної програми:

ефективності бюджетної програми:
Головним управлінням  отримано та опрацьовано 6310 листів, 722 депутатських звернень, 5080 звернень та заяв громадян, підготовлено, внесено на 
розгляд та затверджено 98 рішень, з них міською радою "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради "Про затвердження програми 
оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки", "Про створення КП "Спеціалізована монтажно-експлуатаційна 
організація" МРМК та затвердження Статуту",  " Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об"єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021роки", "Про затвердження акта приймання-передачі легкового автомобіля", Про 
затвердження складу комісії з припинення департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради", "Про затвердження 
Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки", внесення змін та доповнень до "Про затвердження 
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки", "Про затвердження 
Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки", "Про звіт ДП "Кіровоградтепло ТОВ ЦНТІ 
УНГА" та створення комісії", "Про визначення замовника по об"єкту", "Про внесення змін до рішення міської ради "Про надання згоди на безоплатну 
передачу з державної власності до комунальної власності теріторіальної громади м. Кропивницького світлофорних об"єктів", "Про затвердження 
дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького", рішеннь виконавчого комітету "Про присвоєння єдиного 
номера квартирам", "Про присвоєння номеру квартирі", "Про зміну нумерації квартири", "Про зняття з балансу приватизованого житла", "Про створення 
комісії з питання безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького квартири", "Про 
погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради", "Про надання згоди на 
безкоштовне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда житлового фонду ДП ДАК "Хліб України", "Про внесення 
змін до рішення Виконачого комітету Міської ради  "Про присвоєння нумерації квартирі", "Про затвердження норм надання послуг з вивезення 
побутових відходів", "Про визначення замовника робіт", "Про  підсумки міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій багатоповерхових будинків та 
будинків приватного сектору в м. Кропивницькому", "Про внесення змін до рішення "Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій 
багатоповерхових будинків та будинків приватного сектору в м. Кропивницькому", "Про початок опалювального сезону 2018/2019 року", "Про 
закінчення оплаювального сезону 2017/2018 року", "Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку холодної води в 
квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення міста Кропивницького", "Про затвердження КП "Теплоенергетик" норми 
споживання теплової енергії для населення",  "Про затвердження ТДВ "Інтерресурси" норми споживання теплової енергії для населення",  "Про 
затвердження ДП "Кіровоградтепло ТОВ ЦНТІ УНГА" норми споживання теплової енергії для населення", "Про заходи щодо підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки", "Про погодження проекту рішення 

х



довгострокових наслідків бюджетної програми:

Головний бухгалтер В.В. Барабаш
(підпис)

корисності бюджетної програми:

Управління виконує функції із комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо-, теплопостачання, водовідведення, 
експлуатації та ремонту житла, інших житлово-комунальних послуг, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, поліпшенні 
енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства міста, здійсненні житлової реформи, проведенні організаційної та методичної роботи, 
пов"язаної з приватизацією житлового фонду, організації та координації роботи об"єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприянні їх 
створенню, наданні методологічної допомоги, участі в проведенні їх зборів та розв"язанні проблем існуючих об"єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, інвентаризації інженерних мереж та об"єктів житлово-комунального господарства міста, розробленні заходів, спрямованих на забезпечення 
сталої роботи житлово-комунального господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф та ліквідації їх наслідків.

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства" забезпечить місто 
Кропивницький виконанням бюджетних програм із реалізації власних і делегованих повноважень виконавчих органів міської ради щодо державної 
політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства.

Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького", "Про 
передачу на баланс закінчених об"єктів в м. Кропивницькому", "Про передачу на баланс закінчених будівництвом влаштованих світлофорних об"єктів в 
м. Кропивницькому", "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про внесення змін до рішення міської ради "Про надання 
згоди на безоплатну передачу з державної власності територіальної громади м. Кропивницького світлофорних об"єктів", "Про погодження проекту 
рішення Міської ради міста Кропивницького "Про  затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. 
Кропивницького", "Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс влаштованої зупинки громадського транспорту "Хлібозавод", "Про 
проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою території міста Кропивницького", " Про погодження проекту рішення Міської ради 
міста Кропивницького "Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об"єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті 
Кропивницькому на 2018-2021роки", "Про визнання видів оплачуваних суспільно корисних робіт, безоплатних громадських робіт та погодження переліку 
об"єктів, на яких порушники, засуджені будуть відбувати покарання у 2018 році", "Про затвердження актів приймання-передачі тракторів", "Про 
безоплатну передачу тракторів", "Про затвердження акта приймання-передачі основних засобів", "Про безкоштовну передачу основних засобів", "Про 
затвердження акта приймання-передачі легкового автомобіля", "Про безкоштовну передачу легкового автомобіля", "Про виведення зі структури тарифів 
на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій послугу з вивезення побутових відходів", "Про визнання організатора 
конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Кропивницькому", "Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 
коштів", 25 розпорядженнь міського голови,  підготовлено,  видано 423 накази по Головному управлінню, що становить в середньому 452одиниці на 
одного працюючого.


