
1. 1500000

2. 1510000

3. 1517340 0443

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1. Видатки (надані кредити) 0 38 158 300 38 158 300 0 20 200 978 20 200 978 0 -17 957 322 -17 957 322

        в т. ч.

1.1
Реставрація пам'яток архітектури 0 38 158 300 38 158 300 0 20 200 978 20 200 978 0 -17 957 322 -17 957 322

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

№ з/п

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

2.1 власних надходжень

Залишок на кінець року

    в т. ч.

повернення кредитів

інші надходження

власні надходження

надходження позик

Надходження

    в т. ч.

власних надходжень х х

інших надходжень х х

Залишок на початок року х х

    в т. ч.

Показники
План з урахуванням змін

Виконано Відхилення

Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам’яток архітектури міста

№   

з/п
Показники

План з урахуванням змін Виконано Відхилення

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури
(КПКВК ДБ)                                               (КФКВК) (Найменування бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького



2.2

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1. затрат 0 38 158 300 38 158 300 0 20 200 978 20 200 978 0 -17 957 322 -17 957 322

обсяг витрат 0 38 158 300 38 158 300 0 20 200 978 20 200 978 0 -17 957 322 -17 957 322

2. продукту 0 3 3 0 3 3 0 0 0,0

кількість об’єктів, що 

реставровано 0 3 3 0 3 3 0 0 0,0

3. ефективності 0 12 719 433 12 719 433 0 6 733 659 6 733 659 0 -5 985 774 -5 985 774

середня вартість реставрації 

одного об’єкта 0 12 719 433 12 719 433 0 6 733 659 6 733 659 0 -5 985 774 -5 985 774

4. якості 0 100 100 0 59,9 59,9 0 -40,1 -40,1

Рівень будівельної готовності 

об'єктів реставрації 0 100 100 0 59,9 59,9 0 -40,1 -40,1

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) 0 2389480 2389480 0 2389480 2389480 0 0,0 0,0

    в т. ч.

видатки на  реставрацію об’єктів пам’яток архітектури міста

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що в ході виконання робіт з реставрації по трьом об'єктам

виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та коригуванні проектно-кошторисної документаці. Відповідно до

Закону України "Про публічні закупівлі" процедуру можливо було провести та фактично було розпочато після отримання позитивного експертного висновку по

відкоригованій проектно-кошторисній документації. Електронний ауккціон було проведено в грудні, що не дало змогу завершити виконання робіт та провести

розрахунки з підрядними організаціями в повному обсязі.

Розбіжності відсутні

Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту реставрації виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками середнього рівня будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду виникли 

внаслідок  зменшення фактичного показника касових видатків.

№ з/п Показники

Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання (у відсотках)

№ з/п Показники

Затверджено паспортом бюджетної 

програми
Виконано Відхилення

інших надходжень



напрям використання 

бюджетних коштів на 

проведення реставраційних 

робіт на об’єктах культурної 

спадщини міста 0 2389480 2389480 0 20200978 20200978 0 745,4 745,4

1. затрат

обсяг витрат на проектування та 

реставрацію пам'яток 

архітектури (грн) 0 2389480 2389480 0 20200978 20200978 0 745,4 745,4

2. продукту

кількість об"єктів, що планується 

реставрувати (Од.) 0 2 2 0 3 3 0 50,0 50,0

3. ефективності

Середня вартість одного об"єкта 

реставрації (грн) 0 1 194 740 1 194 740 0 6 733 659 6 733 659 0 463,6 463,6

4. якості

рівень виконання програми 0 43,1 43,1 59,9 59,9 39,0 39,0

код

План на 

звітний період 

з урахуван- ням 

змін

Виконано за 

звітний 

період

Відхилення
Виконано 

всього

Залишок фінансу-

вання на 

майбутні періоди

1 4 5 6=5-4 7 8=3-7

1 х х

х х

х х

х х

х х

2 х х

2.1

22 700 300 6 930 035 -15 770 265 6 930 035 15 770 309

Завдання 1    Проведення реставраційних робіт на об’єктах 

культурної спадщини міста з виготовленням ПКД

Інвестиційний проект 1 Реставрація терапевтичного відділення 

№1 стаціонару №1 Комунального некомерційного 

підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста 

Кропивницького"

22 700 344

Видатки бюджету розвитку всього: х

Всього за інвестиційними проектами

Надходження із загального фонду бюджету до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) х

Запозичення до бюджету х

Інші джерела х

2 3

Надходження всього: х

Бюджет розвитку за джерелами х

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

Показники

Загальний обсяг 

фінансування проекту 

(програми) всього



13 213 800 11 596 998 -1 616 802 13 749 523 1 000 000

2 244 200 1 673 945 -570 255 2 173 505 570 252

2.2 х х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Головний бухгалтер

(підпис)

Виконання програми з  реставрації та охорони пам’яток архітектури  дасть змогу  збереження та підтримання в належному стані об’єктів пам’яток архітектури, які є 

власністю територіальної громади.

Реалізація бюджетної програми щодо  реставрації та охорони пам’яток архітектури дасть змогу  збереження та підтримання в належному стані об’єктів пам'яток 

архітектури, які є власністю територіальної громади.

С.М. Гончар

Фінансові зобов’язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість 

станом на 01.01.2021 року відсутня.

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми полягає в необхідності проведення робіт  з реставрації та охорони пам’яток архітектури  міста Кропивницького                                                               

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має 

високу ефективність. 

корисності бюджетної програми:

Капітальні видатки з утримання бюджетних установ х

Фінансових порушень не виявлено.

Інвестиційний проект 3 Реставрація будівлі за адресою: вул. 

Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький
2 743 757

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що в ході виконання робіт з реставрації по трьом об'єктам 

виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та коригуванні проектно-кошторисної документаці. Відповідно 

до Закону України "Про публічні закупівлі" процедуру можливо було провести та фактично було розпочато після отримання позитивного експертного висновку по 

відкоригованій проектно-кошторисній документації. Електронний ауккціон було проведено в грудні, що не дало змогу завершити виконання робіт та провести 

розрахунки з підрядними організаціями в повному обсязі.

Інвестиційний проект 2 Реставрація будівлі 1 корпусу музичної 

школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора 

Чміленка, 65

15 366 328


