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до МетодичttИх рекоп.tеtrдаuiй щодо здiйсltеtIltя оцittки ефективttостi бкlджетIlи.\ IIр()грам

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮД)tЕТНОi ПРОГРАМИ
за 2020 piK

l. Ц00000 ДепарТаМент з питltнь цивiльного захистy та оборонноТ rJоботи Чернiгiвськоi оДА
(кпквкдБ (МБ)) (найменування головного розпорялника)

2. 2910000 Департамент з питань цивiльного захистч та оборонноi роботи ЧернiгiвськоТ оДд
(кпквкдБ (МБ)) (найменування вiдповiдального виконавuя)

4, Мета бюджетtttlТ програми:
Забезпечеlrrlя безпечtIих умов перебуванtlя та вiдпtl.tиIIку llасе.lеlIIIя tta водоймах

5. Оцirrка ефективtltlстi бкl:жетtlо]' пр()Iпа\lи ta кригерiяvи:

5,1 "Викоttаrrrtя бюджетнtri програми за Ilапрямами використаIIliя бкlджетttих коштiв": (тис

5.2 "Виконання бюджетноi програми за джерелами надходжень спецiального фонду'':

грн.)

(тис грIl

(найменування бюджетноi програми)

Nзiп псlка.зниклt

план з чрахчванням змiн Виконано вiдхиленrrя

зага,пьний фонл

спецlalльнии
rhонл Dа]ом

загальний
фонл

спецiмьни
й фонд Dазом

зtгal,,Iьни

й бонл
спецiальr
ий фонд разом

I Видатки (HMaHi KpcлllTll) 520з.900 ] 5.482 5203.900 5 l 80,1 00 24.1 5 l 5204,25 l _23,800 l 1,33 l 35,1зlll('ясненняЩoДoпpичинBlДхиленнякаcoвихвидаткiB(надаъ
з хворобоЮ водолаliВ була змсншена норма забезпсЧення спсцхарчуванням, ПФУ не проводлlв псрсрахунок пенсiй, як планувалось, у ,r'r.ny 11

пандсмir:кl змсншена кiлькiсть поiздtlt< ч вiдпяджсння.
в т. !I.

1.1

Здiйснення BltTpaT пов'язаних
з угриманням ЧОРВС та
наданнJI допомоги потерпiлим
вiд лиха на водi

5203,900 з 5,482 5203.900 5l80,100 24,1 5 l 5204,25 l _23,800 l l,зз l 35,1 з l

llt'иLпEnnxЩ(lл('lll'ичинBlлхиJtеннякасoвиxвидаткlв(наДаниxкpедитlв)
з хворобокl вtlдо,паliв була змсншсна норма забсзпечсння спецхарчvванням, П(lу Hg проводив псрерахунок пснсiй, як плануваIIось, у iu'rany.
пан.lсмiскl змснцсна кiлы<iсть поitд()I( \ вi:пядження.

1.2
l lапрям використання
бlоджетних коштiв

1.3

N з/п покtвttики П.rаrr з урirхуваllttям змiн викоtIаltсl вiдхилеrrня
l За.rишок на початок року х 82,860 х

вт, ч,

1.1 власIlих IlадходжеIlь х 82,860 х
1,2 iнших надходжень х х

пояснення причин наявностi залишку надходжень спецiального фонду, в т. ч. власних надходя(ень бrоджетних установ тя iнших ""]йййilна поtlаток року: накопич9ння коштiв на початок року на ра\унку за попсрелнiй псрiол формус рсзсрв для здiйснення господарських операriй в
поточному poui та використову(,ться при HacTaHHi екстремапьних випадкiв, як псування водола:]ного спорядження/спецодягу в ходi виконакня
рятувальних робiт (дно вt'lдойм мас: осколки скла, мстtцсвих прслмегiв, рибальськлtх ciToK та iнших перешкод). Водолазнс спорядження та спсцодlг
спеuифiчнi та мають високу BapTicTb (гiлрокtlсткlм коштусl вiд 35.0 тис, грн. та потрiбнi цс додатковi комплсктукtчi: водолазнi боти, повно лицева
маска та iнше),

2. надходжеttttя 3 5,482 24,1 5 1 l l,зз l
вт.ч.

2,1 власlll IIадходжеIIIIя з 5.482 24.15l l1,33l
2.2 IlадходrкеIIIlя позик
2,3 поверlIеIlня кредитiв
2.4 lllml llадходжеIIlIя

ПоясненнЯ причиН вiдхиленнЯ фактичниХ обсягiВ надходженЬ вiд планових: причин вiдхиленIIя фактичtIих обсягiв надходжень вiд
планових в llаслiдок коригуванIIя договiрIIих шiн та вiлсутнiсть rtеобхiдttого обладнаlIlIя у постачальникiв, наслiдки папдемii.

з. Залишок tta Kitleцb поку х 94.19l х
в т. Ll.

з.l власIIих IIадходжеtiь х 94,19l х
3.2 lIlших Ilадходжеllь х

Пояснення причин наявностi ]алишку надходжень спецiального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних уaruпоuТl-Бri
надходжень, на кiнець року: Накопичення коштiв lla рахуIlку,л.пя злiйсrrеlлня господарських операчiй в майбутItьому перiодi.



5.3 "ВикОнаItrlя результативIlих показIlикiв бюджетtrоi програми за I]апрямами використання бtоджетних коштiв":

'.]u,rnouu,uroao Yсl напря\1}.t використанн' бtuджстних коштlв,.,атвсрджснl паспорт()м бttlджетноl програми

5.4 "Виконання показникiв бюджетноi програми порiвняно iз показниками попереднього року":

(тис, грtt.)

N з/п Покшшки

Затвсрлжеttо паслортом бюджетttоi
програми Виконано Вiдшеш

загальнш]

фоrц
спецальш

й фоrц разо Nl

зшшыflй
фоrц

спеLtiмьцшi
фощ раом

зшшыий
tЬош

спсшшьrfl,d

фоrц ршоп!

Напрям вuкорuсmання бюdлсеmнчх кошmiв |

l затрат
l

пlдроздlлlв на водl
,7

0
,7 ,7

0 J 0 0 0
К i.a ьк ic mь ряmува0 bl l u к iB 60 0 60 59 0 59 l 0 l

llоясненнЯ шодо розбiжНостеЙ MiЖ фактичнимИ та плановимИ результативними показниками: звiльtlення працiЙiЙТiв у
зв'язку з низьким piBHeM заробiтIIоТ плати.

2, продукту
Пояснення щодо роэбiжrrостей мiж фактичttими та пла}Iовими результативIIими показtIиками

3, ефективttостi
Uсрсдня BapTlcтb утримання
сдного рятчвальника 78 0 78 78 0 78 0 0 0

ЛОяСttеttttя щодо розбiжIlостей Miж факти.tttими та плаIlовими результативItими показIlиками
4. якостl

забсзпеченiсть пляжiв
ряryвальним и пtдDоздiлами l00 0 l00 l00 0 l00 0 0 0

Поясttення щодо розбiжностей мiж фактичними та плаIIовими результативними показниками
UцiнкаBiДпoBiднoстiфактичниxpeзультат'@Мвигаткамзанапpямoмвикбpllсrання
бюДжетних коштiв, спрямованих на досягнення цих покдзникiв: Кошти використаIli за цiльовим призначенням у розмiрi
99,5% вiд заплановаllого Ila функцiоIIування ЧоРВС. Корективи до викоIIан}iя Програми внесли карантiйнi заходи та наслiдки
паIlдемii.

l Ia пря,уt вuк о рuс mа н н я б ю d лс е m ншt кошm iB

N з/п показники

попереднiй pik Звiтrrий piK
Вiдхилеttttя викоIiаIIIIя

(л,вiдсотках)

загалыlи
й фонд

спецlшI
ьний

фонд разоN,l

загаJIьни

й фоlrд

спецlt]",t ь

пий

Фогrд ра]ом

загаlьtIи
й фонд

спецIаJI ь

пий
фоIIл разом

Видатки (rlaлarri кредити) 4504.800 0 4504.800 5l80.100 24,1 5 l 5204,25 l 675,300 24,151 699,45l
ПОяСttення щодо збiльшеIlIlя (змеlIшеIIrrя) обсягiв проведеIIих видаткiв (ttадаrtих крелитiв) лорiвняIlо iз аналогiчiЙми
ПОКаЗНИКами пОпеrlеднього року: змittи зак9IIодавчих aKTiB, в т. ч. збiльшеIIIIя МЗП, BapTicTb ToBapiB та послуг.

в т. ll,

Jлlп9пýш ви l ра l rluб хзаних
з утиманнJIм ЧОРВС та
наданюl допомоги потерпiлим
вiд лиха на водi 4504,800 0 4504,800 5 l 80,1 00 24.15l 5204,25 l б75,300 24,1 5 l 699,45l

Пояснеittя шодо збiльшеttttя (змеttшеttrrя) обсягiв проведеtlих видаткiв i,,алiitи* *рл"rlч; за ,r*ря"ом використання
бЮДжетttих коштiв порiвltяllо i] аtlмогiчними показtIиками попередllього року, а також шодо змiн у cTpyKTypi напрямiв
ВикОРцСтаIIlIя коштiв: змillи закоltодавчих aKTiB, в т. ч. збiльшеllllя МЗП, BapTicTb ToBapiB та послуг.

l затрат
Кlлькlсть рятVвальнl,{х
пiдроздiлiв на водi

,7
0

,7 ,7
0 7 0 0 0

Кiл bKrc mь ряmува|l bt t uк iB бU U б(.) 59 0 59 0
2. прOдукту
3. ефективttостi

Серслня BapTicTb утримання
одного рятуваJIьника 62. 0 62 18 0 78 lб 0 lб

4, якостl

забезпечснiсть пляжiв

рятувальними пiдроздiлами l00 0 l00 l00 0 l00 0 0 0
l lоясне}
экоltомi

IIIяЩoДoДИllaМiкиpезYлЬтaтиBtlихпoкaзIlикiвзаBiДпoBiдIlиМIIапpяМoМBикopисi'
чних показIIикiв краi'ни.
Напрям використання
бюджетttих коштiв

_l



I
5.5 "Виконання iнвестицiйних (проектiв) програм"l

Код Показник

загальний
обсяг

фiнансуван
ня проекту
(програми)

. всього

План на
звiтний
перiол з

урахуван
ням змiн

виконано за

звiтний псрiод
вiдхиленн

я

Виконано
всього

За"лишок

яна
майбутнi
пспiопи

l 2 j 4 5 6-5_4 7 8:3_7

l

надходження
х х х

Бtодrкст ро:звитк\, за д)ксрслам и х х х

надходження iз загального

фонлу бюлжету до спецiального

фондч (бюджету розвитку) х х

Запозичення ло бю.лжст1 х х

lншi джсрсла х х х

Пояснення чlоdо пptt,tt.tH вidхtдення факпltt,lнttх на!хофlсень Bid пл

1

Виддтки бlолжету розвитку
всього: х х х

Пояснення цоdо прl,tчttн вidхлленнлt касовuх BttdamKiB Bid плановоео показн1.1ка

Пояснення lll()do прllчllн вidхtlлення факmttчнltх наdхоdэrень Bid KacoBt,tx BttdaпtKiB

02 янв

Всього ra iHBecTlruiiiHttпrп
п l) ое кта D,l t|

Iпвесmuцiйнuй проекп
(проzрtша) I

пqаново2о пока.знllка

I lапрям спрямlвання коштiв
(об'скт) l

I lапрям спрямl,вання коштiв
(об'r:кт) 2

r lвесmuцiйl luй проекпl

'проzрсtма) 2

плановоео показнllка

Напрям спрямl,вання коштiв
(об'ект) |

Напрям спряrtування коштi в

(об'скт)2

02 фев

Капiт:r,rьнi в]lдаткll }

yтDимання бtоджетншх lcтaHoB \ х х

5.б "Наявнiсть фiнансових порушень за ре]ультатами контрольних заходiв|':

[1орушеtttrя BilcyTlri,

5.7 "Стан фiнансовоТ дисциплiни" :

CTattoM Ila 01.0|.202lp, Повrriстю проведеlli розрах}Iнки по заресстроваIIиNr зобов'язаIIIIям. заборговаIIiстЬ вiдсутня.

о, узагальнений висновок щодо:
актуаJI bHocTi бкlджетl toT програм и

користування водними об'ектами.

ефективностi бюджетноТ програми

В умовах паI{демii - врятовано 43 потерпiлих вiд лиха па водi, пiднято 18 загиблих, та проведено бiльше 33 виi'здiв на

рятуваJIьнi роботи, при оплатi працi рятувальникiв в межах МЗП на МiсяцЬ ( 4723,00 - 5000,00 грн.).

корисllостi бкlджетllоi програм

Викоrtанrrя заходiв програми дозволяс покращити ефективнiсть реалiзацiТ державlIоТ полiтики у сферi техногеlIIlоТ i приролrtоТ

безпеки, знизити втрати вiд IIадзвичайllих ситуацiй, забезпечити Ilеобхiдний piBettb безпеки проживання громадяlI. Врятоваrtо

43 лкrдиttи, пiдIlято l 8 загиблих вiд лиха lIa водi

довгострокових llаслiдкiв бtоджетtlоi програми
Викоttацня програми дас можливiсть покращити стан захисту
Ilещасних випадкiв. пошук),та рятування людеЙ, якi терплять

населення вiд падзвичайних ситуацiй на водlIих об'ектах, попередження

надзви!IаЙlt i ситчацiI.

Керiвник бухгалтерськоi служби

Програма передбачас комплексIIе розв'язаIIlIя проблем

попередження нещасlIих випадкiв, пошук i рятуваI,IIIя

I захисту населеItllя вiд надзвичаЙItих ситуацiй IIа водних об'сктах,

людеЙ, якi терплять лихо tla водi, створеIIIlя умов безпечttого

Сидоренко О,В,

(додаток iз змitlами, вtlесеIlиNlи
MirricTepcTBa фiнаrrсiв УкраТrIи вiл l2

згiдно з наказом
,01.20l2 р. N l3)

\

\


