
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

1, 1030 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

2,

(КТПКВК МБ) 

0610000

(найменування головного розпорядника)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

3,

(КТПКВК МБ)

0611030

(найменування відповідального виконавця)

0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

Ns
з/п П о к а з н и к и

П л а н  з  у р а х у в а н н я м  зм ін В и к о н а н о В ід х и л е н н я
зага л ь н и й

гЬпыл
с п е ц іа л ь н и й

rhnun
Р а зо м з а га л ь н и й с п е ц іа л ь н и Р а зо м з а га л ь н и й с п е ц іа л ь н и й Р а зо м

1. Видатки (надані кредити) 12 880,2 12 880,2 12 864,78639 208,4954 13 073,28179 -15,41361 208,4954 193,08179
в т. ч.

1.1.

спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку 12 880,200 12 880,200 12 864,786 208,495 13 073,282 -15,414 208,495 193,082

1.1.1. [Забезпечення функціонування закладів загальні) 12880,2001 | 12880,2001 12 864,7861 208,4951 13073,282І -15,4141 208,4951 193,082
Відхилення по загальному фонду по оплаті праці відбувається за рахунок перехідних лікарняних листів, оплата електроенергії відбувається за рахунок економного споживання 
електроенергії та теплими погодними умовами, та інші поточні видатки., по спеціальному фонду - за рахунок власних надходжень._________________________________________________

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(ТИС. ГРН-Ї

№
з/п Показники План з урахуванням зм ін Виконано Відхилення

1 Залишок на початок ро ку X 4.018 X
В т. ч.

1.1. власних надходжень X 4.018 X
1.2. інших надходжень X X

2 Надходження 208,383 208.383
в т. ч.

2.1. власні надходження 208.383 208,383
2.2. надходження позик
2.3. повернення кредитів
2.4. інші надходження

3 Залишок на кінець ро ку 3.905 3.905
в т. ч.

3.1. власних надходжень 3,905 3.905
3.2. інших надходжень

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

І *з/п Показники
Затверджено паспортом бюджетної

_____________ пппгпяим_____________
Виконано Відхилення

загальний
___fbnun___

спеціальний
___ Ну>цп___

Разом загальний
___tbnun___

спеціальни
__м їЬлип__

Разом загальний
__ Флип__

спеціальний
___ rhnun___

Разом

1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти з вечірньою (змінною) формою навчання
затрат

1
кількість закладів (за ступенями шкіл), у т ч.: 
, ОД 2 2 2 2

2 II - III ступеня, од. 2 2 2 2
3 кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч.:, од. 51 51 51 51
4 II - III ступеня, од. 51 51 51 51

5
Усього середньорічне число ставок/штатних 
одиниць, у тому числі:, од. 112,32 112,32 112,15 112,15 -0,17 -0,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

6 педагогічного персоналу, од. 67,78 67,78 67,78 67,78

7
адмінперсоналу (за умовами оплати 

віднесених до педагогічного персоналу), од. 12,62 12,62 12,62 12,62
8 спеціалістів, од. 6,17 6,17 6,00 6,00 -0,17 -0,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

9 і робітників, од. І 25.75І | 25.75І 25.75І І 25.75І
продї(кту

1 кількість учнів, осіб 859 859 859 859
2 кількість випускників 9 класів, осіб 54 54 54 54
3 кількість випускників 11(12-13) класів, осіб 503 503 503 503

4

кількість учнів, які отримали свідоцтво про 
базову середню освіту, атестат про повну 
загальну середню освіту, осіб 557 557 557 557

ефективності
11 середні витрата на 1 учня, грн. і 14 994,411 1 14 994,411 14 976,471 1 14 976,471 -17.94І І -17,94

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки

2 1діто-дні відвідування, днів І 163 210І | 163 210І 163 210І | 163 210І
ЯКОСТІ

1 кількість днів відвідування, днів 190 190 190і 190

2

відсоток учнів, які отримали свідоцтво про 
базову середню освіту, атестат про повну 
загальну середню освіту, % 100,0 100,0 100,0 100,0

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 вико
____________ (\/ т л го т к я *

нання

загальний спеціальний Разом загальний спеціальни Разом загальний спеціальний Разом

В идатки (надані кредити) 13 034,077 76,358 12 864,786 208,495 13 073,282 -1,299 173,049 -0,283
В т.ч.

спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції ф ізичного та/або 
розумового розвитку 13 034,077 76,358 13 110,436 12 864,786 208,495 13 073,282 -1,299 173,049 -0,283

в т.ч.
^аоезпвчеНнЯ функціонування 
закладів загальної середньої освіти з 
вечірньою (змінною) формою 13 034,077 76,358 13 110,436 12 864,786 208,495 13 073,282 -1,300 173,050 -0,280

Відхилення по загальному фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки. По спеціальному фонду за рахунок власніх надходжень.
1 Показники затрат

II - III ступеня, од 2 2 2
педагогічного персоналу, од. 79,26 67,78 67,78 -14,48
адмінперсоналу (за умовами оплати 
віднесених до педагогічного персоналу), 
од. 13,29 12,62 12,62 -5,04
робітників, од. 25,50 25,75 25,75 0,98
Усього середньорічне число 
ставок/штатних одиниць, у тому числі:, од. 124,55 112,15 112,15 -9,96
кількість закладів (за ступенями шкіл), у
т.ч.: 2 2 2
II - III ступеня, од. 62 51 51 -18
кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч.:,
од.___ 62 51 51 -18
спеціалістів, од. 6,50 6,00 ш -7,69
кількість вчителів, які отримують премії. 1 -100

2 Показники продукту
кількість учнів, осіб 1 016 859 859 -15
КІЛЬКІСТЬ учйій, які отримали свідоцтво про 
базову середню освіту, атестат про повну 
загальну середню освіту, осіб 701 557 557 -21
кількість випускників 9 класів, осіб 65 54 54 -17
кількість випускників 11(12-13) класів, осіб Ш 503 503 -21

3 Показники ефективності
діто-дні відвідування, днів 193 040 163 210 163 210 -15
середні витрати на 1 учня, грн. 12 903,97 14 976,47 14 976,47 16,06
середній розмір премії на одного 
педагогічного працівника, грн. 2 440,00 -100,00

4 Показники якості
кількість днів відвідування, днів 190 190 190
відсоток^нів, якіотрималйсбідоцївогтрсг 
базову середню освіту, атестат про повну 
загальну середню освіту, % 100,0 100,0 100,0

Відхилення по загальному Фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки По спеціальному фонду за рахунок власніх надходжень

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту 
(програми),

План на звітний 
період 3

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

2.2 Капітальні видатки з утримання 
_________ бюджетних установ-----------------

X X X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не має;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредіторська та дебіторська забаргованість відстня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бю джет ної програми
Програма є актуальною, для подальшої реалізації;

ефективності бю джет ної програми
Бюджетна програма ефективна

корисності бю джет ної програм
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

довгострокових наслідків бю джет ної програми 
Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник директора департаменту - начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи 0  .0. Фурса 

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

|ПИС)

Л.Д. Радова 
(ініціали та прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми 
станом на 20.01.2020 року

1. 1030_________
(КТПКВК МБ)

Департамент освіти і науки Запорізької місько? ради____________________________
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КТПКВК МБ)

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради_____________________________
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611030_______  0921_____  Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами______
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнеє

№
з/п Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми

Кількість набраних балів
Висока Середня

в г Ь с к т и п и іг т и
Низька

в іЬ в к т и п к іг -п .
1 2 3 4 5
і Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами X X X

1.1 Напрям 1: Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти з вечірньою (змінною) формою 
навчання________________________________________________________

224,95

Загальний результат оцінки підпрограми 1: 224,95
Загальний результат оцінки програми: 224,95

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ Назва завдання бюджетної програми Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів

1 2 3

Заступник директора департаменту - начальник 
відділу організаційної та кадрової роботи

Заступник головного бухгалтера

Бехтер Г В.
708-69-75 ЛЛ)\л/

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Л.Д. Радова
(ініціали та прізвище)


