
Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
oLliHKи ефекгивностj бюд)(етних програм

5. Оцiнка ефекrивностi бюджетноI програми за критерiями:

5.2 "Вuконання бюdжеmноi проерамч за dжереламч наdхоdжень спецiальноео фонdу":

5,з "Вuконання резульmаmчвнuх показнuкiв бюdжеmноi про2рамч за напрямамч вuкорчсmання бюOжеmнuх кощmiв":

5,1 "Вuконання бюOжеmноi про?рамч за напрямамч вuкорчсmання бюOжеmнuх кошmiв":

з/п показни ки План з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

Jалишок на початок рокY х х
] т. ч,

1,1 нал х
1,2 1ших надхOджень х х

2 ]дхOдження

2,2, ладходження позик
2.з повеонення кDелитlв
2-4-

алишок на кiнець DOкч
вт.ч

з2 над

Ns
з/п показни ки

затверджено паспортом оюджетноl
поогпами

виконано Вiдхилен ня

загальний
йонл

спецlальн ии
rhонл Разом

загальни й
ctlo нл

спеuiальни l _
_ ] l разом

заrальни й

фонд
спецlал ьнии

Разом

1 3 абе зпече ння функцiонув ання ш кiл ес mе mччноео в чховання
затоат

1 (lльк]сть заклад в, у тому числl:, од 1з 1з 1a 1

йчзичних шк]rl, ол € €

(Vдожнiх цкiл од 1 1 1 1

4 йистеuьких шк!л, од 4 4 I

(лькlсть класlв, v томч числl;, од 562 I

lояснення шоло поичин оозбiжностей мiж затвеодженими та досягнчтими оезчльтативними пока3никами
жнlсть 0езvльтативних показ

пояснення шоло поичин оозбiжностей мiж затвеDдженими та до( тими Dезчльтативними показниками
]ть резvльтативних показникiв виникла у зв'язкч iз попчляризацiею мчзичного виховання

{чдожнiх школах. од, 3€ з€ l

vисl tьких школах, од 20А I 204 2

Пояснення шоло поичив Dозбlжностей мiж затвеDдженими та досягнчтим
Розб жнiсть результативних показникiв виникла у зв'язку iз популяризацiею хореографiчного вiддiлен

9
/сього середньорlчне число стааок/штатних

элиниLlь v ToMv сислi ол ,, oou rol ,о uol 1 091 45 1 00з.54 uo.nl 1 овз,9з -4,2 7,52
оясt шодо пDичин оозбiжностей Miж затвеодженими та досягнW
дхилення мlж показниками виникли у зв'язку наявностi BaKaHcii

1пlпАлаг.гiuчлгл я2, я5l я5з rql 77 1д| qз0 r'зl зо дА 146 2а 9F

цодо розбiжн(

11

адмlнперсоналу (3а умовами оплати вlднесени}
до педагOгiчного пеOсоналч), од, 40,75 1,0( 41,75 10,7t 10 75 -30 0с 1,0( -31,0с

зiдхилення м ж показниками виникли V зв'язкV з тим цо згiдно постанови 96з вiд 14 06,2000 заст, диреfrора вдносяться до педоrогiчного персоналу
lспецiалlстiв, од 16,00 0,5( 16,50 1 3,75 I

13,75 _0,50 -2,

lоясне,]ня шоло поичин оозбiжностей мiж затвеолженими та лосягнчтими Dезчльтативними показниками
iдхиленпя мlж показниками виникли ч зв'язку з тим що згiдно поста|lови 963 вiд 14,06.2000 кчльторзанiзаIори вiдносяться до педогогiчного персоналу

;ереднс число окладl8 (ставок) оOслуговуючого
га технiчtlого персоналч, од, 2в,25 2,00 30,25 27,5а 29 5с, ool -0,75 _0,7i

женими та досягнwими оезчльт]ня шодо причин ]остеи мlж з

надхолження



-технiчну базу, у загальнiЙ кiлькостi

TiB, меблiв, матерiалiв, обладнання та

матерiалiв, обладнання та iнвентарю на

меблями, матерjалами, обладнавням та
iHBeHTapeM згiдно звернень депутатiв MicbKoi

'] ЗазначаютьсЯ yci напрямИ використаннЯ бюджетниХ коштiв, затвердженi паспортом бюджетно] програми

5,4 "Вuконання пока3нuкiв бюажеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереdньоео року'':



у придбанi обладнення i предметiв довстрокового користування

матерiально-технiчну базу, у загальнiй

пiOtпllчмкч mворчо обdароо aHux dimей
tпа молоdi (мiжнароdнi, BceyKpai'HcbKi
mа Micb{i KotlKypcu, фесtпчвалi,

середнl tsитрати на проведенl]я одного

перiодi вiдповiдно до фактичного покаэника



nlJlonlUl о оол,tолlо, ллуlшl llJlопrwl Uчл

оновлення обладнання i предметiв
ллЕгп.тппкбRого (опйaтvвання ол 2 _33

кiлькiсть об'Oпiв, що плануеться
вiдDемонтVвати, од, 100 -1 0с

(iлькiсть заходiв, якl плануеться провести,
]л 1

З Показники ефективностi
]ередня вартlсть ремонту одного оо екту,
-пн 6 в03.5с 6 803,50 100,0с -1 оп n0

матерiалiв, обладнання та iнвентарю на
ллl/!lrl|h еАкпэлv lnн 38 273,99 зв 273,99 38 680,89 зв 680,8ý 1 ,0€ 1 ,06
uЕрслнl вилdlпуl llру,лudппл ччJlолпоппп lo

предметiв довrострокового корисryвання на
олиниllю заклалv rDн, 25 673,3з 25 673,3з 1 8 982,0с 18 9в2,00 _26,0с _26,06

Uеlrелпl tsиlраlи нd llрOвеленнн 1-1U JdлUду,
7 000,0с 7 000.00

1 гlоказники якостi

}аrальнiй кiлькостi об'оrгiв, що потребують
)eMobly за зверненнями депугатiв MicbKoi

1 000 1 000
,l0c _1 ог

]iдсоток проведення захOдiв зtiдн0
lBepHeHb депугатiв мiськоi ради , % 100 100

]редметами, меблями, матерiалами,
эбладнанням та iHBeHTapeM згiдно звернень
пепwатiв Micbкo'i оади. 0/о 10с 100 100 10с

,100 10с 100 10с

Розбiжностi виникли за рахчнок зменьшення звернень закладiв до деп}татiв MicbKoj ради

5.5 "Вчконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерам'|:

ДUрекmор аепарlпаменlпу кульпурч i lпуршму ЗМР

Голавнчй брlеалmер

5,6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнчх захоdiв":

lорушень по даяiй Проl paMI за звiтний перiод не sиявлено,

5.7 " Сmан фiнан совоi' dчсцu пл i н ч" :

Вiдсуrня дебiторська та кредиторська заборгованость;

6. Узагальнений висновок щодо:

а к tпу ал ьнос m i б ю0 жепl н oi п роара м u
У эв'яэку э ростом iнTepecy до навчання дiтей рiзним видам мистецтва, Проrрама носить актуальниЙ характеР;

ефекm u в нос tп i б ю d ме m ноi п рое р а м u
Програмоlо забезпечено виконаl]ня завдань s повному обсязi;

Kopu с нос m i б юdжеm Hoi п роера м
Дана Програма забезпечуе лiдвищення якостi надання навчальних послуr, виявлення та пiдIримка обдарованоi молОдi,

dовеос m роков u х н асл i dкi в б юOжеm ноi п pozpa м u
У зв'язку с постiйним надання навчальних послуг Програма мае достроковий TepMiH дiii

с.о. Бiпов
(iнiqiали та прiз"ищеГ-

д-о. HiKiпiHa
(iнiцiали та прiзвище)



Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

1, 401 0

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноТ прогрдми
за 2019 piK

Департамент кульryри iryризму 3апорiзькоi MicbKoT ради
(]айменування головного розпорядвика)

Департамент кульryри i ryризму 3апорiзькоТ MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

(ктпквк мБ)

10140,10 082,| Фiнансова пiдтримка TeaTpiB
(найменуваввя бюджетноi програми)

4. Мета бюджетноi програми: lнформування i задоволення творчих потреб iНTepeciB громадян, ix естетичне виховання| розвиток та
збагачення духовного потенцiалу

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5,1 "Вчконання бюdжеmноi'проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

ппквк fulБ) (кФквlý

з/п показн ики
l iлан з урахуванням змlн виконано Вiдхилення

заtальний
фонд

спецiальний
фонл Разом

загал ьн ий
d)oH л

спецlальни
й сЬонл Разом загальнии

йонп
спецlальн ии

йонл Разом

lидатки (наданl кредити) 9 40t 19 9 414,197 9 404,96 97€ 941 -o,o2l .0.2597.?
зт,ч

1,1. 9 405,197 9-000 9 414.197 9 404,961 8,976 9 413,937 -0,236

1,1 9 405 197 405,1 4,961 9 404,9 -0 2зс -о 2зt
Роз вивикли за рахунок зменьшення видаткiв на оплаry енергоносi'lв, оплати послчr тощо

1.1.2 анвя обладвавня i поедметiв довгостоокс 9,00с 9,00с 8,97€ 8,976 _0,02Z
fозбiжностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникли вlдповlдно до укладених договорlв Iа згiдно aKTiB виконаних робiт

5,2 "Вчконання бюdжеmноi'проерамч за ёжереламч наdхоOжень спецiальноео фонOу":

з/п показники План з урахуванням змlн виконано Вiдхилення

алишок на початок року х х
т,ч

х х
1,2, х х

2 эдходження
т,ч

2,1
2,2,
2.3 1овернення кредитiв

3 елишок на кiнець року
т. ч,

з.1
нших надходжень

5,3 "Вuконання резульmаmчвнuх показнuкiв бюOжеmноi'проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

,t,,l, нь

нал холження
ння позик

нал холженнq

)нь



'озбiжностi мiж показмкайй затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з ростом глядацького i8Tepecy до постановок TeaтplB, у тому числl 3а рахунок рекламноl
:Dозповсюджевня афiш, реклама в соцмережах)

за 0еалiзованими кsитками, осiб 11 26( 1 12 680 1 420 1

на cTauioHaoi, осiб 3 46( 3 46с 4 361 4 361 901

@тавикoнанИмивИниклаузв.язкyзpocтoМглядацЬкoГoiнTepeсyдonocтанoвoктeаTpiB'утoМyчислlзаpахyHoкpeклаMH
'позпоRсюлження aфillt оеклама в соuмеоежах)

]езко
осiб

,1 50( 1 50с в 187 8,187 6 бв7 6 687

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнпиlvи результативними пOказниками

rрозповсюлжевня афiш, реклама в соцмережах)
плановии оосяг валового доходу, у тому числl:,

9 843,1 97 9 в43,197 10211,531 1 0 21 1.5з1 36в,3з4 36в,334

поясt шодо п розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими резчльтативними показниками
розбiжностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку iз збiльшенням,qоходiв вiд про8едення вистав та в!49тав по договорам

1с
плановий оOсяг ф]нансовоl пlдтримки за
п.чv!6и !лlllтiа л,i.llАаиY бппvАтiп тип г 9 405"]97 9 405,1 9i 9 404,961 9 404 96 -0 2з€ _0,23€

l Lцодо пDичин оозбiжностей мiж затвеOдженими та резчльтативними пOказниками
Tl виникли за с ( зменьшення видаткiв |la оплатч енеогоносiiв, оплати пOслчг тоLло

1 плаsовий обсяг доходiв, ч томч числi], тис. грн. 4зв 000l 43в,000 806,570| | 806,5701 368,570l | збв,57
-lояснення 

щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
i] мiж показниками затвердженими та виконаними виникла у зв язку iз зб льшенням доходiв вiд проведення вистав та вистав по договорам

лохоли вiл оеалiзаLlil квиткiв тис гон 438 000 l 4зв,000 666,980 l 666,980 l 228 980 l 228,98с
я цодо причин розбiжностей мiж затвеодженими ]а досягнчтими резvльтати показниками

rозбiжвостi мiж показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з збiльшення вiдвiдувачiв

lоясн t оозбiжностей мiж з показниками
rозбiжностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з ростом глядацького iHTepecy до постановок TeaтpiB, у тому числi за рахунок рекламноi компанii

lрозповсюдження афiш, реклама в соцмережах)
эфектиsностi

'lсеоедь витDати la однч вистdвч грн, l ээ SZ 55 927 50 в04 50 в04 | -5 124| l -5

lояснення щодо причин розбiжностей мiж затверд) та досягнутими резчльтати8ними показниками
)озбiжностi v зв'язкч з збiльL

zly за бюджетч, 5з 4з9 l 5з 4391 46 791 46 791 -6 648
lоясн цодо пDичин оозбiжностей мiж затвеоджеl та досягнчтими резvльтативаими показниками
эозбiжностi мiж зв'язкч з

Зlсеоеднi витDати на однч новч постановкч, гон, l 52757| 527571 41 033l 4 ] 03з| -11 724 724
оясt причин 0оз й мiж затвеOдженими та досягнчтими оеэчльтативними показниками

Розбiжностi мiж показниками затвердже} та виконаними виникла у зв'язкч з збiльшення вiдвiдувачiв
]ередня кiльк]сть глядачiв на однiй виставi, у
rnllv !1,.пi п.iб 79 7ý 104 104 25

пOичин и мlж затвеDп тад тими резчльтативними показниками
розбiжностi мiж показвиками затверджеt та виникла ч зв'язкч з збiльшення в]двiдувачiв

|серелня k,ль{lсtь lгядач в da одdiй висгавi tsа

41 41 14

о причин эстеи мlж затвердженими та досягнvтими 0езчльтативними показниками
Розбiжностi мiж г]оказниками затвердже 4 та виконаllими ви8икла у зв'язкY з збiльшення вiдвlдувачiв

lоясt оозбiжностей мiж
та виконаними виникла ч зв'язкч з збiлл 0чвачl в

|серелня завантажен]сть залiв на стацiонарi, уо 54,0l 54,0 l 71 71 17 17

lояснеl ] шодо пDичин Dозбiжностей мiж затвеDдженими та д резчльтативt показниками
эозбiжност] мiж показниками затвердженими та виконаними виникла ч зв'язку з збiльшення вiдвiдуsачiв

]инамlка середньоl завантаженостl залlв на
]гацiоllарi в плановому перiодi вlдповlдно до

плпАлАлL_л.л пдлiллv в7с в70 116.( 116.с 29,с 29,с
збiжностей

м]ж показниками та лач з збiлt
J|лUO]чк чJlнанUчв0l lllдlримки за IJdхунOк
(оштiв мiсцевих бюджетiв в обсязi валового

95€ 95,6 92.1 92,1

шодо оозбiжностей та досягнч чльтативними показниками
cTi мlж показниками затвеDдженими та в виtsйкла ч зв'яз{ч з збlльшеtsdя в,двlдчвачiв

|прчdбання облаdнання i преdмеmiб dоваосmроково ео корчсmування
,]родчкту

1

!]lbKl9lb 9липичб UчJldлпdпбх \llрелlичilв

1овгостроковоrо корисryвання), що плануеться
1ридбати вт,ч,:, од, 1 1 1

(,]bKicтb одиниць iншого обладнання, од, 1 1 1

ективностl

1

Jерслпl фу]4d l пиl пd l lриlлчdпбх uлуlпуlчl

]бладнаsня (предмета довгострокового
(ористчвання), в т,ч |, тис. грн. 9,00с 9,00с в,97€ 8,97€ -о a2z _0 02

lояснення щодо причин розбiжностей мiж затsерд) 4 та досягнчтими резчльтативними показниками
Jозб яностi м ж показниками затвердженими та виконаними вивикли згlдно з розрахунку,

l::::l::""trт}-1придьавня 
одиницl lвшого

о2А

ояснення шодо оDичин ооз мlж та 0езVльтатl
Эозбiхностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникли згiдно з розрахVнкч

50с 50с 50.с 50,0
эlлччluп jov9ýl lсr9ппччll wwJlолпопппlчl lo

]редметами довгострокового корисryвання до
потоебй yn 100,( ,100,( 100,( 100,0

l Зазпа,rаЙ-iЬ, yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортоlv бюджетноi програми,

5.4 "Вчконання показнчкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереdньоео року":

проведених видаткlв у 20]9 роцl за рахунок

11 16п 1 26оl

1l

зя qпl зR аоl

1l

N9

з/п показн ики
Попереднlй plK Звlтний piK lJlдхилення виконання

'w 
оiл.лтч.чl

загальнии спецlал ьн и и
Разом

загальнии спецlальни Разом
заrальнии

Разом

1ааання qlHaHcoBol оопомоzч
vчнiчuпальнчм mеаmDам 8 875-1оt 8 875-1 оЕ 9 4о4-9в1 9 4о4.961 5.97о Б а7л



1 Показники затрат
эередно число окладlв (ставок) роьiтникiв,
эд, 14.2Е 14,2Е 14.5с 14,50 1 ,75 1,75
эередн0 число 0кладiв (ставок) керiвних
]оаuiвникiв, од. 9,0с 9,00 8,75 8,75 2,78 -2.тЕ
?чу9лп9rУl9J.чvлJlqлlо\w.qоvN/

эбслуговуючого та технiчноl-о персоналу,
]д, 5,5с 5,50 5,50 5,50
]ередне число окладlв (ставок)
артистичвOго персоналу, 0д. 40,5с 40.50 41,00 41,0с 1aa
]ередн0 число окладlв (ставок)
]пецiалiстiв, од, 6,5с 6.50 5,7€ ,l 

1 ,54 11 .54

]ередн0 числ0 окладlв (ставок) художнього
lерсоналу, од, 1B,7g 18,75 19,50 19,5с 4.0с 4,0с
)ередн0 число окладiв (ставок)- чсьото, од 94 94,50 95,00 95 0,5з

Показники продукту
сть реалlзованих квиткlв, щт, 10 8 10 12 680 ,12 68с 16

(iлькiсть нових постановок, од.
(омерцlина мlсткlсть глядачевих залlв
'lviсць), од, 7с 76 76 76

,191 2о1 201
Kicтb вистав з них на стацiонарi. од. 99 8с 8с

доходlв, у тому числl:, тис
,рн

729,865 729,в65 806,57с 806,570 1 0,509 10,509
.iчхоли вlд виlзнUl la lасIрOльноl
1iяльностi, iншi. тис, грн, 2 1 8,890 218,890 -1 оп оог -1 00,000
доходи вiд реалiзацii квиткiв. тис. гDн 510,975 510,97 666,980 30,531 30,531llllаноUии 0асяг (plHaнcoBol пlдтриl\,1ки за
рахуно{ коштiв мlсцевих бюджетiв, тис, 8 в75,1 08 в в75,1 08 9 404,96,] 9 404,961 5,97с 5.970

валового доходу, у тому
числl:, тис, гDн 9 604,973 9 604,97: ]0211,531 1о 211.5з1 6,315 6.315

глядачlв _ усього, у тому числl:,
осiб 24 673 24 67э 20 867 20 867 -15
за реалiзовани[.ли квитками, осiб 10 895 10 2 68с 12
з них на стацiонарi, осiб 47 4 36,1 436

осiб 1 11 112 8 187 8 ,l87 oJb oJo

]ередня кlлькlсть глядачlв на однiй виставi
la стацiонарi, осiб 47 47 55 1 1Jередня кlлькlсть глядачlв на однlи виставl,
у тому числi:, осiб 129 129 104 104 1

1l витрати на одну виставу, грн, 50 50 288 50 804 1

1д)му числi за рахунок бюджету, грн. 46 467 46 461 46 79,1 4 1
]ередня цiна одного квитка, грн 46, 52,60 12 12,1]ереднl витрати на одну нову постановку,
-рн, 82 84с 82 840 41 03з 4,1 03з _50
у тому числi за рахунок бюджету, грн, 40 40

]ередня завантаженlсть залlв на
]тацiонарi, % ol, L 62,0 7 71.7 15.7 15,7

на стацiонарi в плановому лерiодi
вiдповiдно до фактичного показника
попереднього перiодч, % 117 ,с 117 1 16,0 ,1 

16,0 -0,9 -0,9Dlлvv l чл wlпоп9чочl 1,1л l PyllиKyl Jd рdлу
коштiв мiсцевих бюджетiв в обсязi
валового доходч, % 92,4 92,4 92.1 о, 1 -п1 _0,з

l lрчооання оолаонання l преОмеmiв
0ов ?ос m роков о ео корчс mув а н н я 300,000 300,000 8,97в 8.97в -97,010 -97,010

1 Показпики зq]рат

обладнання i предметiв довrострокового
користування, 8 т,ч.:, тис. грн. 8,97с 8,976
нше 0бладнання, тис, грн, 8 8,97€

чч,lчлl lчl lt,л \l lр9л

qовгострокового користування), що
1ланусться придбати. в т.ч,:. од, 17 17 1 1 -9l -94
1l]lbкlUlb олиниць кOмл ютерноt
)бладнання та орпехнiки, од, 7 7 _10( 10с

]ькlсть одиниць lншого оOладнання. од _9с

эбладнання (предмета довгострокового
(ористування), в т,ч.:, тис, грн, 17,647 17 ,647 8,976 в,97с -49.,1з€ -49,1 3€

l lq ,lу,lлчqппл wдуlпуlчl

комп'ютерноrо обладнання та орtтехнiки,
тис. грн, 16,697 16,697 1 пп оог -1пп ппa
]ереднl видатки на придOання одиницi
ншого обладнання тис гDн 18,312 1в,31 2 8,976 8,97€ -50,98з -5о qa:

yU l спUв, б хкил Uп9Е] lcHo
йатерiально-технiчну базу, у загальнiй
(jлькостi установ, % 50.с 50,0 50,0 50,0

9ппччl, ччJldлпсппнМ ld

предметами довгострокового користування
до потреби, % 100,с 100 0 100.0 100.0

потребиулридбанiобладненняiпредЙетБlбЙФокоБЙбЕЕЕд,r-стування
388,070 Jбё,UlU 

I -100,000 -100,000

Показники продукту

_ 100,0

_100

U9рслня tsар l lcTb ремонту одного оо скту,
тис. грв, з88,07с 388.07с -1 no ппп _1 оо ооо
]ередня BapTicтb ремонту 1 кв:и гlлощi, 2 170 2170,42

lиl9мd бdld ЕlдремонIOваних oocKTlB У
загальнjй кiлькостi об'ектiв, % 50,с 50,с _1 оо -1пп о

99

-1!

-1!

lлоща, на якlи плануOться провести
]емонт, кв, м 17а F 47R f _1оо r
(lJlbкlulb 0U eKllB, що llлануоться

]iдOемонтчвати, од
-1 0(



5.5 "Вчконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерам":

5,6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв":

Порушень по данiй Програмi за звiтний перiод не виявлено,

5,7 " Сm ан фi нансовоi' dчсцuплi н ч" :

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборгованость;

6, Узагальнений висновок чцодо:

а кmуал ьнос m i б юOже m н oi' п ро 2 ра м u
У зв'язку з ростом глядацького iHTepecy до постановок TeaTpiB, Програма носить актуальний характер;

еф екm uB нос mi б юOжеm н o| п роz ра м u
Програмою забезпечено виконання завдань s повному обсязi;

ко р u с н о с lп i б юOжеm н oi' п роер а м
Дана Програма забезпечуо створення належних умов дiяльностi TeaтpiB, створення та публiчний показ театральних вистав, орrанiзацiю мистецьких фестивалiв,
KoHKypciB, оглядiв та iнших заходiв;

0ов 2ос m ро ков u х н асл i 0 KiB б юOжеm Hoi' п ро2р а м u
У зв'язку с постiйним надання театральних послуг Г'lрограма мас достроковий TepMiH дii;

/..I
j."

/ ,l , 
"Дчрекmор аепарmаменmу кульпурч i mуршму 3МР

Головнчй бухеалmер

код показники
фlнансування

проекту
(програми),

гlлан на звlтний
перlод 3

урахуванням змiн

виконано за
звlтний порlод

Вiдхилення
виконано

всього

залиlлок

фiнансування на
майбуrнl порlоди

,1 2 3 4 5 6=5-4 7 Е=
Розбjжностi виникли за рахунок зменьшення видаткiв на оплату енергоносi'iв, оплати послчг тощоi
Розбiжностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникли вiдповiдно до чкладених договорiв та згiдно aKTiB виконаних робiт:

2.2
капiтальнl видатки з угримання

бппчатuиу \r.тrцпе х х х



Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефеrrивностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 2019 piк

депаотамент кчльwDи l wоизмч запоDiзькот Mlcbkol оади
(найменуsання aоловного розпорядника)

1, 4030
(ктпквк мБ)

2, 1010000
(ппквк мБ)

3, 1014030 0824 3абезпеченнядiяльностiбiблiотек
(наймбнування бюджетноI проrрами)

4. Мета бюджетноI програми: Забезпечення прав громаАян на бiблiотечне обслуrовування, загальну досryпнiсть до iнформацii та t<ульryрних

цiнностей, що збираються, эберiгаються, надаються в тимчасове корисryвання бiблiотеками

5, Оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5,1 "Вuконання бюOжеmноi проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

ктпквк мБ) (кФквю

з/п показники
план з чрахчванням змiн I виконано вiдхилення

загальнии
фонд

спечlальнии l
; l разомфонл l

загальнии
бонд

споцlальни
й фонд Разом

заrальнии
фовд

споц|альнии
фонд Разом

идатки (наданi кредити) 27 ,l,|5,07з 2 844,259l 29 959,332l 27 058,0725! JU 462,95917 405,95876

1.1. 27 з0 з65.291

27 2sз о52 195 з98 714,,

1,2. Г]оповневня бiблiотечних фондiв книжковою пр( 215,757 999,04зl 1 214,800l ]01 -215,75е
зв'язкч з

1,3, l придбання обладнання i предметiв довгострокd 286,7ззl 286,7ззl 286,73з 2в6,7зз
( логовооlв aKTlB ообiт

_3с -52,929 _89,56g

вlдсvтностl
1.5, l виконання дорччень депчтаIiв обласноi 0ади | 35,000l З0.0001 65.000l з4,9991 27 61,999 -( 1

)озбiжностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникли вiдповiдно до укладених договорiв та згiдно aKTiB виконаних робiт
1 184, -0,011 _0.0,|1

)озбlжностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникли вiдповiдно до укладених доtоворiв та згiдно aKTiB виконаних робiт

5,2 "Вuконання бюOжеmноf проерамч за 0жереламч наdхоёжень спецiальноео фонdу":

з/п показ н и ки План з урахуванням змiн виконано Вiдхилення

3алишок на початок року х х
т

зласних надходжень х х
1 нших надходжень х

]дходження
т.ч

2,1 зласнl надходження
2,2 ]адходження позик

]овеOнення кDедитlв
2, ншl надходження

3 3алишок на кiнець рокч
т, ч.

зласних надходжень
3,2. нших надходжень

5.3 "Вчконання рфульmаmчвнuх показнuкiв бюOжеmноf проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

N9

з/п показники

Jатверджено паспортом ьюджетноi
виконано Вiдхилення

загальний
aЬанп Разом Разом

загальнии
фонд

споц|альнии
фонл Разом

1 ЗLбэзllLчэццяфункцiонуваннябiблiоmехмiсmа
]атрат

{lлькlсть фiлiй централiзованих бiблiотечних
]истем для дiтей, од, 17 1 11 1i
(лькlсть Фlлlи централlзованих о
:истем для дорослих, од, 2с 2( 2с 2(
]ередее число омадiв (ставох) - чсього, од 22а,5с 22а.5( 22а 2! 22а 2! _о _0,

щодо причин розOiжнOстей мiж затвердженими та досягнутими резyльтативними показниками
lхилOння мiж показниками виникли ч зв'язкч locTl

| середне число окладlв (ставок) керlвних
5lпрацiвникiв, од, 58,00 5в,00 57,75 57,75 _0,25 -0,2:

1 щодо розоlжнOстей мlж затвердженими та досягау 1 результативними показниками
я мlж показниками виникли у зв'язкч наявностi BaKaнcii директора

эередне число окладiв (ставок) спечiалiстiв 133

эослчговчючого 3,0с 3,0( 3,0( зOr
эередне число окладiв (ставок) 34,25| l 34,25l з4 з4,

Т|число ffilв l 07J 0ф 1п?JобТ 1о62оп' 1о62отг--- _обй-I _0 900

KHocTl мlж показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку зi спадом i бiлjотек
{исло вlдв!дувань, тис, ocio | 652,700 | 652,700| 647,800| 647,800l -4,900l

lояснення щодо причин розбiжностей мiж з

кнOстl мlж пOказниками затвердженими та викOнаними виникла ч зв'язкч зi спадом cтi б
од 21з 000 | 2 213 000l 2 ]зб 540l 1зб 540l _76 460l

lояснення цодо причиь розбiжностей Mix 3атвердженими та досягнутими результативними показниками
РgЗбiжнОСтi Mi?t< показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку iззменьщенням кiлькостi читачiв вЙшiдмжiщiы
ефепивностi

1 |Кiлькiсть книговидач на 1 працiвника/ставку, l 16 бОВ| 16 боs| jo оиJ 16 oмГ бйТ -57 4
мlж затвердженими та досягнy

Розбiжностi мiж показника[4и затвердженими т виникли згiдно з розрахунку,

lсереднl 
3атрати на оЬслуговування 1 чигача

24в,17 24а,1 257 00 ?57 оа 8,8з в.вз



и мlж та досягн]
Розбiжностi мiж показниками затверджепими та виконаними виникли згiдно з розрахунку,
якостl

липdмlпd nDlDnvull ппиlчФилоч , lulёпUЕчму

перiодi вiдповiдно до фактичного показника
плпАлАп!lл.л пАлiллv 0/л 9?,2 93,9

цодо пOичин Dозбiжноатей мiж затвердженими та досягнYтими резYльтативними показниками
Розбiжностi Mix показниками затвердженими та виконаними виникли згiдно з розрахунку

динdмlка KIJlbnUUll ЕlдбIдуЕdпD у lUldпvEuMy

перiодi вiдпоsiдно до фактичного показника
плпАлолqlл.л пАпiллv о/л 96,€ 96,6 95,s _0,7 -о1

lояснення щодо п роз

Поповнення бiблiоmечнuх фонdiв кнчжковою про lою

1 lбiблiотечний фонд, тис, пDимiDникiв 92| 924,5в5 1 095,03с 1 095.0зс 17о.445 1

lояснення щодо причин розбiжвостей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
,о3Olжностl мlж показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення оlолlотечного Фонду примlрниками подарованими меценат
lтрачених книг

пр!

2lбiблiотечний фонд 6 0з2,21 603 1 1

-lоясt
цодо пDичин оозбiжностеЙ мiж затвеOдженими та досяtнчтими оезчльта показниками

]трачених квиг,
1оповнення бiблiотечнOго фонду, тис,

0 бз1 6 16з 6 79i 1 3,26( з.26( _0.6з1 7,09i 6.46€
lояснення щодо причин розбiжвостей мiж затвердженими та досягнYтими р показниками
Jo30lжHocтl мlж показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення с о фонду примlрниками подарованими меценат аоо лриинятl взамlн

течвого фондч. тис, гон, 1 154 1 54{ -215,7571 54( зз1,12t
lояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердж та досяrнутими результативними показвиками
Jозоlжностl затвердженими та 8иконаними виникли за оlOлlотечного фонду тами,

о фонду, тис, примiрникiЕ 22t 22Е 61,д 61,48 1?с

мlж
Эозбiжностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку зi задовiльним станом зберlгання книжкових

6 l списання бiблiотечного фондч, 1 2о4.11д 2o4.11l 544,з6( _6

lояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
розбiжностi мiж v зв'язкч 3i з виlзних комlсlи

епивност

1

середнi витрати на придOання1 примiрника
з41,9з 162,1( 1 78,8( 154,75 154,7! -з4,1,9: 7,35 -24,05

теи мlж з

Розбiжностi мiж показниками затвердженими та аиконаними виникли згiдно з розрахчнк

96с 79r 80,t 128 8 12в в _96 t 49.з 4в(
щодо розбiжностей Miж з та досягнчтими

розбiжностi мiж зriлно з

з |прuO6ання о l пре
продчfrч

1

lовгострокового кOристування), що планусться
lоидбати,втч,:,од,

2 (lлькiсть одиниць iншого обладнавня, од, з2
офепиsностi

1

)бладнавня (предмета довгостроковоrо
(ористчвання), в т,ч.;, тис, гOн. в,960 в,960 в,96с в,96с
)ереднl видатки на придОання одиниц1 iншого
)бладнання, тис, грн, 8,960 8,960 8,96с 8,96с

]редметами довгострокового користуванвя до
1 00,0 100,с 100,с 1 00,с

dоDччень 0епvmаmiв MicbKoi
]атрат

1

)бладнання i предметiв довrострокового
з37 020.0с 337 020,0с 2в4 091,5с 2в4 091,5( -52 928,5( -52 92в.5(

lояснення цодо причин розбiхностей мiж затвердженими та досягнчтими результативвими показниками
эозбiжностi мiж п затвеDдженими та вiдбчлися за oaХvнoK siдсчтностi поопозицiй

lредметiв, меблiв, матерiалiв, обладнання та
яАентапю бюлжетнйм чстанояам гон 92 1в6.00 92,186,0с 55 546,0с 55 546,0( -зб 640,0с -зб 640 0с

lояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяг| результативними показниками
Ti мiж показниками затвердженими та виконаними аиникли у звязку з тим що торrи не вiдбулися за рахунок вiдсутностi пропозицiй

)осяг видаткlв на проведення peмoHTlB
5юджетtих vcтaHoB, гон, 200 000.0( 200 000,0с 200 000,0с 200 000,0t

]родукту

)бладнання i предметiв довгострокового
1 1

lоясн мlж затвердженими та досягнутими результат показвиками
rозб]жностi мiж показниками з та вiдбчлися

vlDлl!lD Jdh]ldлlбl хкуllи,UldЕуоlDUл llрилUdпп

]редметiв, меблiв матерiалiв, обладнання та
1

lояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнYтими резчлЕ показниками
MiX пока3никами эатвердженими та виконаними виникли у звязкY з тим що торги не вiдбчлися 3а оахунок вiдсчIностi

цо
1 1 1

ефепивнос]i

1

чородпl оуlлdlлуl llрилчdпп, чwJlолпdппп ld

предметiв довгострокового користування на
24 о72,вс 24 о72,вб 21 85з,1 21 в5з,19 -2 219,67 -2 219.61

Гlояснення цодо причиц р99бiжностей мiж затверд) та досягнутими результа показника
мiж показниками затвердженими та виконаними виникли згiдно з розрахчнкч.

18 4з7,2с 18 437.20 1з 8в6-5( 1з8в650 _4 550 7cl _4 550,7с
ГIояснення цодо l розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбiжностi Mix показниками затверд) 4 та викон?!ими виникли згiдно з розрахунку.

200 000,0с 200 00(
якостl

предметами дOвгострокового кристування
згiдно звернень депутатiв, О/о 100 100 10( 1о(

2

меблями, матерiалами, обладнавням та
lHBeHTapeM згiдно звернень депутатis MicbKoi
ради. а/о 10с 100 100 10с

1, 11 1. 4.

иатерiалiв, обладнання та iнвентарю на

200 000.00l 200 000,00l



]аrальнiй кlлькостi об'сктiв, що потребуюlь
JeMoHTy за зверненнями депутатiв Micbкol

100 10с 100 100
я dоочч обласноi оаdu

]атраl

1

)бладнання i предметiв довrострокового
(ооистчвання гOн з0 000.0с 30 000.0с 27 000,0с 27 000,0с _з 000.0с -3 000,0с

lояс8ення u.lодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягl]утими результатиsними
)озбiжностi мiж ] aKTiB вико8аних робiт

lрелметiв, меблiв, матерiалiв, обладнання та
нRентяпю бюлжстнйм vстаноRам гоя 35 000,0с 35 000,0( з4 999,0с 34 999,0с -1,00 10(

lоясне
Эозбiжвостi мiж пока3никами затвердженими та виконаними виникл вiдповiдно до укладених договорlв ]а 3гiдно aKIiB виконаних робiт
пDодчпч

1

сбладнання i предметiв довгострокового

]редметiв, меблiв, матерiалiв, обладнавня та
нвентарю

1 1 1 1

ефективностi

1
,15 000,0( ,15 000,0( 1 3 500,0( 1з 500,0( ,1 500,0( _1 500,00

поясненl { оозбiжностей мiж з

мlж
,€рYлнl dилdlки ha liрил9dhпя liрелмtll!

iатерiалiв, обладнання та iнвентарю на
з5 000,0с 35 000,00 з4 999,0с з4 999,00 1пr -1,00

lояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками
мiж

1

}гiдно звернень депутатiв
100 0 100 с 1 00,( 100,0

йеблями, матерiалами, обладнанням та
явентаоем згдно звеонень лепvтатiв 0/о 100,( 100,( 100,( 100,0

]родчпч

1

(лькlсть прOектlв для капlтального ремонту
4 4 4 4

(лькlсть ob'oкTlB, що плануоться
]iлпомлqтvа.тi, лл 1

з10 7 з,10 7 з10 7 з10
lеfiивностl

1

]еред8l витрати на розроOку одного проекту
з1 850 0( з1 850 0( з1 850 0t 1 850 0t

]ередня BapTlcтb ремонту одного оо'екту,
1 057,438 1 057.4з€ 1 057,438 ,1 057,4з8

]ередня BapTicтb ремонту 1 кв,м площi, грн, з 40з,51 з 403,51 з 40з,51 з 403,51
aKocTl

100,( 100,с 100,с 100,с

i-Эа.нiча*ютьiя yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно'i програми,

5.4 "Вuконання показнчкiв бюdжеmноi'проерамч порiвняно iз показнчкамч попереOньоео року":

N9

з/п показники
Попереднiй piK Звiтний piK вiдхилення виконання

lv Riлсоткахl
загал ьн и й слецlал ьнии

Разо м Разом
загальн и и

фонд
спецlальнии

фонд Разом

видатки (наданi коедитиl 25 180,660 ,t 215,103 *А#*нЁ}# 27 058,073 3 307,218 30 365,291 7,456 172,17в ,l5,039

в т.ч.
езпечення дiяльностi бiблiотек 25 1 80,660 1 215"l0з 26 395,76з 7 058,073 3 307,2,18 30 365,291 7,456 172,1

эбсtriв де проведено капiтальний ремонт,
3меньшення обсягiв проведених видаткiв у 201 9 роцi за рахунок зменьшення потреби у придбанi обладнення i предметiв довстрокового користування

в т.ч.
J аоез п ече н ня фу н кц lo нув а н н я
бiблiоmек Micma 24 629,076 209,487 24 838,563 26 767,528 525,524 27 293,052 8,680 1 50.860 9,8в0

розбiжнос]i виникли за рахчнок збiльшення оплати енеDгоносiiв, п матеоiалiв. обладнання. лослчг
,1 Показники затрат

227.7 22а 2

обслуговуючого та технiчного персоналу,
од, 3,0с 3,00 3,0с 3.0с

бiблiотечних систем для дiтей, од 17 7 17 7
кl]lькlUl ь чJUllи чсн l рdJllJUваних
бiблiотечних систем для доDослих. од 2с 2о 2с 2с
середне число окладiв (ставок) керiвних
працiвникiв, од, 56,75 56,75 57 .7 57 -7a 1-7с 17с
середнс число окладlв (ставок)
спецiалiстiв, од. 1з3,75 1зз 75 1зз 2a 1з3,2с -0,з7 _0,37
середно число окладiв (ставок) роОlтникiв,
од. 34,2Е з4,25 з4,25 34,2Е

Показники лродупу
число читачiв, тис, осiб 1 ,50с 1 ,500 106 -4.7 -4

675.7 675 700 647
фонд, тис, примiрникiв 1 143 1 14з-25о -1

45,взс 45,в30 -1 0о опr _1по ппг
поповнення 0lолlотечного фонду, тис,
поим ioHиKiB 19,26с 19,260 .,100 00( -1 00 00г
кlлькlсть книговидач, од 2 276 11с 2 276 11а 2 1зб lJo

6 020,569
50 _1 0с

поповнення бiблiотечного фондч, тис. гон, 1 24s 1 249,9з2
оказники ефепивносri

17 01€ 7 018 16 03a 16 034 -€ _€

Lерёлнl Jd l pd l и Hd UuuJlyl UByBa
читача, грн, 222-71 222,77 257,0с 257.0с 15,37 15 зi

,ýрслбl Ёriлdlлуl пd llруlлudбпх uчrlалпаппп l

lредметiв довгострокового користування на

]но з позпахчнкч

папьно2о Dемонmч

lлоща, ва якlи плавусться провести ремонт,

}агальнlй кiлькостl об'€ктiв, що потребують

Jаl arl ьни и

LvBaHb тис oclt)

онл, тис гон

\lJlbklulb книlоtsидач на l

rпяl liпни(2/ст2АYv пл



:ереднl витрати на придо
примiрника книжок, грн. 64,90 64,9с 100,0с _1 0о 0с

якостi

з плановому перiодi вiдловiдно до
68.з 68,з -1пп с -100,с

repioдi вiдповiдно до факгичного
,]оказника попеOеднього пеOiодч, 0/о 98,6 98.€ о?с 93,! -4,8
цуlпоNllло лrlоNч!|l оlлоlлуоопо у,l

перiодi вiдповiдно до факrичного
пп(аlнйkя попрпрлнього прпiплv о/" 102,5 102.5 95.с 95-€ _6.4 -6,4
жностi виникли за рахунок збiльшення власних надходжень

кнuжковою проёчкuiею 999.о4з 999,043

Показники продупу
1 095 1 095,03с

поповнення Оlолiотечноtо фонду, тис.
примiрникiв 1з,260 1 з-26с
эписання оlолlотечного фонду, тис,
ппимiпнй(iR 6,1 ,48с 6,1,48с

пiотечний фонд, тис, rрн, 7 о22,,| 7 022,1
поповнення бiблiотечного фондч. тис, гон 1 54{ ,1 54t
списання бiблiотечноtо фондч, тис. грн, 54Z

Показники ефепивностi
uЕрелffl ви l pd l

книжок. грн. 154,75 154,7a
4 Показники якостi

в плановому перiодi вiдповiдно до
128,а 12a,t)

озоlжностi виникли за рахунок виделення у 20'l 9 роцi поповне в oKDeMe ання
l lрчооання оолаонання l преомеmrc
dов zос m оо ковоео ко Duс mчва н ня 72в,89в 726,896 286,733 286,733 -60.550 _60,55о

Показники затрат

сбладнання i предметiв довгострокового
користчвання, в т,ч.:, тис, грн, 286 7зз
]ше обладнання, тис. rрн, 2в6,7 2в6,7

2 Показники продупу
кlлькlсть одиниць пIдручникiв та
пiтеDаwои для бiблiотечного фон 7 156 7 75с _1 0( -l оr

ччJluл.lqllllл \,.р9л

цовгостро(ового користування), цо
плаl]чсться пDилбати, в т,ч,:, од. 7 756 7 75с _1 0с -1 0г
кiлькiсть одиниць iншого обладнання, од 32 32

3 По{азники ефеfrивносI i

обладнання (предмета довгострокового
коDистчвання). в т,ч,:, тис, гон, 0,094 0,094 8,960 8,96с _,100-00с 9 431 ,91a
9срслпl Dуlлd l пуl пd l lруlлчсппв члипичl

пiдручника та лiтератури для бiблiотечного
фонду, тис, грн, 0,094 0,094 -1 по ппa -1 00 оOг
середнl видатки на придоання одиницi
пшого обладнання, тис. грн. в,960 8,96с

показники якостi

матерiально-технiчну базу, у загальнiй
кiлькостi установ,0/о 100,0 ,1о0 с -1ппa 100,с

1редметами довгострокового
{ооИстvвання до потоеби- 0/о 100.с ,100,с

виникtи за рахvнок 3меньчення у 2019 потреби у придбанi обладнення i предметiвlLовстрокового користування
6 u кона н ня оо ручен ь оеп у m а m lB
uiсьноi'раёч 508,585 145.945 654.530 255.546 284.о92 539,638 -49,750 94.6в0 -17.550

'озоiжностi виникли за рахчнок ]я звернень закладiв до депЕlтiв мiськоI ради.
] Показники затрат

]осяг видаткlв на проведення ремонтlв
5юджетних vcTaHoB, гон, зOз 40о 00 303 400,0с 200 000,0с 200 000,0с _з4 о8 -34,0€

эбладнання i предметiв довгостроковото
{оl]истування, грн, 45 945,10 145 945,1с 2в4 091 ,5с 284 091 ,5с 94,6€ 94,6€

по l lруlлvоппл

]редметiв, меблiв, матерiалiв, обладнання
rа iнвентаою бюджетним чстановам гон 205 ,1в4.61 205 1в4,6] 55 546,00 55 546,0с а, оа -72 9э

l lоказники продупу
\Ulол,9. о 9олJ,олlб, nnyllv|,1J lопуЕ l бuх

lридбання предметiв, меблiв матерiалiв,
]бладнання та iнвентаою ол 1 4 -в7
\UlолlU, D ооNJlолlб j йкуllm .lJ lопуg l ovx

)новлення обладнання i предметiв
10 10 1 зс зс

1 -67 -67

]ly
101 ,lзз зз 101 133.зз 200 000.00 200 000,0с 97.76 97 ,7с,чрчлlrl D,lла,луl llруlлwоппл llу9лlиtllЕl

vатерiалiв, обладнання та iнвентарю на
)диниLlю закладч. rDн, ,17 09в,72 7 09в,72 1 3 8в6,50 1 3 886.50 _18 79 1в,79

ч9рgлпl оу,лdlпуl llруlлчdппх uuJldлпdння l

лредметis довгострокового користування
на одиницю заклалч rпн 14 594,5,1 14 594,5,1 21 85з 19 21 853,19 49 -7д 49,74

lоказники якостi

загальнiй кiлькостi об'еfriв, що
потребують ремонту за зверненнями
деп}татiв Micbкo'i ради, Уо 10с 100 100 100

предметами, меблями, матерiалами,
обладнанням та iHBeHTapeM згiдно
звернень депугатiв MicbKoi ради, % 10с 100 10( 100бlлUчl чп JoUcJl lЕчённх JdкJldлlв
обладнанням i предметами
довгостоокового кпистчRання згiлнп 10с 100 100 100
KHocTi виникли за рахчнок l 9 звернень закладiв до депwатlв Micbkoi оади,
ou хонdп Nн Uop учень оеп упа
обласно'i padu 42.999 22,840 65,839 з4.999 27,000 0r,999 -18,61о 18,210 -5,830

-дl

1a
(Dlькlсrь 0о 9KTlB, що плануеться
]iдоемонтчвати ол



22 а4о ос 2 в4O,ос 7 000.00 7 000.0( 1в,21 1в.2

2 999,00 42 999,0с з4 999,0с з4 999.0с в.6 я А1

показники поод

оновлення обладнання i предметiв
10( 100

придбання предметiв, меблiв. матерiалiв,
обладнання та iнвентарю

1 1

Показники ефеmивноф
U9yUлllt DунаlNуl по.tуу,лчqппл wчJlоллоппл

i предметiв довгострокового користуван}lя
на одиницю закладч, гон, 22 840.0с 22 в40.0( 1 3 500.00 1 3 500.00 _40 в9 -40,в9

l lр9л ryl9 l lL

иатерiалiв, обладнання та iнвентарю на
)линиl lю 1акпялv гпн 1о 7 49,7 | 1 0 749.75 34 999.00 34 999.00 225-5Е 225,5в

4 Показники якостi

lбладнанням i предметами

lовгострокового користування згiдно
]веонень лепWатiR 100.с 100,0 100,0 100,0

предметами, меблями, матерiалами,
обладнанням та iHBeHTapeM згiдно ,100.с ,l0o.c 10о о 100,0

Роз 4 за оарнок збiльшення v 2l звернень закладiв до деп\rrатiв о( раАи.
П ровеOен ня ка п i mал ьноео ремо нmч 1 184,827 1 184,827

2 Показники продуfrу

ремонI, кв. м 310,7 310,7
кlлькlсть oo'cпlB, що ллануеться
RiлпFмпнтvRатй пл

кlлькlсть проепiв для капiтального
ремонту

Показники ефеfrивностi
середня вартlсть ремонту одного оо'екту,
тис, грн. 1 057.4э8 ,1 057,4зЕ
uереднl tsи грати на розрооку одного
проекту для капiталы]ого ремонтч, грн. 31 в50,00 1 850.0с
сеDедня BaoTicTb оемонтч 1 3 403,51 з 403 51

4 показники якостi
оlлуg,чlwп, чоопу,л ww ýл l lб у

загальнiй кiлькостi об'сп|в, що потребують
oeMoHTv о/о

100,0 ]оо r
РозбЦностi виникли за рахчнок збiльшення кiлькостi обектiв де проведено капiталБiЙй pervroп

Jаоезпечення розвч mку i
фу н кц io н чван ня ч кDаiнс bkoi 109,935 109,9з5 -1оо ооо -100,000

"озоlжностl виникли за paxvHoK вiдсrI HocTi потреби у 201 9 роцi
1 Локазники затрат

сOсят видаткlв на заОезлечення розвитку i

фун(цiонування YкраiнськоТ моsи, тис, грн, 1 09,994 1 09,994 -,100,00с 1 00.00с

| кiлькiсть мiсъкцх заходiв, од, 1o0l

эереднl видатки на проведенвя одного
мiського заходу, грtl, 1 09 9з5,00 1 09 9з5,0с _1 0о 0r _1 00.0с

5,5 "Вuконання iнвесmuцiйнuх (проекmiв) проерам" :

код показн ики
фiнансування

проепу
(п рограм и),

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод Вiдхилення виконано

всього

залишок
фiнансування на
майбутнi перiоди

4
в використання кощтiЕ

{в та зг lHo aOiB виконаних ро
2,2

капiтальнl видатки з гримання
бюджетних vcTaHoB х х х

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв'':

Порушень по данiй Програмi за звiтний перiод не виявлено;

5,7 " Сm ан фi нансовоi' 0чсцч плi н ч" :

Вiдслня дебiторська та кредиторська заборгованостьi

6. Узагальнений висновок щодо:

а кtп уал ь нос m i б юdжеm ноi п ро е р а м ч
У зв'язку iз ростом iHTepecy населення до дiяльностi бiлiотек, Програма носить апуальний харак;

ефекm u в нос m i б юOжеm но| п р ое ра м ч
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязi;

ко р u с нос m i б юdжеm н oi' п р ое ра м
дана Програма забезпечуе пiдвищення якостi бiблiотечного обслуговування читачiв, поповнення бiблiотечних фондiв книжковими та перjодичними виданнями;

dов еос m роков u х н асл iё KiB бюОже m ноi п ро е р ам u

Дчрекmор аеларmаменmу купьmурu i mуршму 3МР

Головнчй бухеалmер А.о HiKimi1a
(iнiцiали та прiзвищо)

)казники ефеfrивност!

5 l



додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефепивностi бюджетних програм

1,

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 2019 piк

Департамент кульryри l ryризму ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
(кrпквк мБ) (яайменування головного розпорядника)

2, ]9],9.q99. Департамент культури i туризму ЗапорlзькоI MicbKoT ради
(КтпкВк мБ) {найменування вiдповlдального виконавl]я)

3абезпочення дlяльностl палацiв l будинкiв кульryри, мубlв, центрlв дозвlлля та lнших клубних
3, 10'|4060 0828 закладlв_

frпквк мБ) (кФквк) (найменування бюджетноi проrрами)

4. Мета бюджетвоТ програми: Надання послуг з органjзацil культурного дозвiлля населення

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюdжеmноi'проерамч за напрямамч вчкорчсmання бюОжеmнuх кошmiв":

5,2 "Вчконання бюажеmноi проерамu за Ожереламч наdхоdжень спецiальноео фонdу.:

з/п показники План з урахуванням змiн виконано Вiдхилення

1 Залишок на початок Dокч х х
вт.ч,

1 х х
] х х

2 Надходження
вт.ч,

2.3. повернення коедитiв
ншl надходження

з к |]а кlнець року
т

3,1
3,r, |,,rrrr rrд-a

5,3 "вuконання ра3ульmаmuвнuх показнuкlв бюdжеmноf проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюёжаmнuх кочlmlв'':



lояснення щодо причин ро3бiжностей мiж затвердженими та досягнWими ое3чльтативними показниками
мlж показниками 3атвердженими та виконаними виникла v зв'я3w i3 зменьшення оiбня попчляоностj заходiв

оЬсяr доходlв, тис, tрн. 2068,119| 2068,119l l 3152,151l 3152,151I ,l 084,0з2 1 084,032
lоясненвя щодо причин розбiжноФей мiж затвердже

'о3бiжнiсть мiж пока9цихами затвердженими та виконаними виникли у 3в'я3ку iз збiльшення платних послуг

lI#r, """"' доходи вiд реалiзаL{ii
492,95

,й показниками
жнlйь мlж пOказниками затвердженими та 8икOнаними виниши v зв'язкч iз зменьшення вiдвiдчвачiв

/ |кlлькLсть реалlзOваних квйткlв, шт, | | 15 123| 15 12з| | 10 56з| 10 56з| | _4 560| -4 56с

з 584 з в92 108l 4 000 392 | 41€

' |"upuo"^ 
"apri"ro 

oo"o,o *""-*u, rp" l

розбiжностi мiж показниками
z|середнl витрати наодноrо зiдзiдувача, грн, | 82,62l 136,75 85,з71 51 81 l 271 49| дz дsI .mT--------TTaTil

|,lоя!нення щOдо п

Ро3бiжност, Miж показниlами затвердженими 1а виконаними виникли згiдно з розрахунkу
Jgрслпl о,llрd,и пd llрчбчлспdя UлпUlU JdхUлу

]Ki забезпечують органiзацiю кульryрного
1озвiлля населення гон 16 601.12 1 471,91 1в 073,09 17 913,0з 2 205,9{ 20 ,l18,9E

1 31 1,91 733,9е 2 045,8!
Гlояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнFими результативними показниками
?"rбiт""ariri* ""*якостi

llllonuDvIuy ll9рlUлl

]iдпоsiдно до фаfrичвого по(азника
lопереднього лерiодY % 62, 8qз 63,1 99. в2 161 4 -26,9 98.

)збiжiост, мlж показнилами заIвердженими la викоdан/ми виникли Jгlдно з оозоахчнкч

65,2 64,( 72 8з 72,1 7,: 1в, 7

|П роввdо ння капlmальноео ромо нmч

1

кiлькiсть об'опis, цо плануоться
вiдремонryвати, од, 2
плоча, на якlи плавуOться провести ремонт, кв.

684зс 6 в4з,с 6 84з.€

|Фредяя 
Bap]lcIb ремонry 0даого оо'скrу тис

2 640,534 2 640,534 2 640,5з2 2 64о 5з2 | _0 002 _0 00i
lояснення цоло лричив розб]жностеЙ Mir( Затвердженими та доСягнлими резYJlь показниками

]ередня sapтicтb ремонW 1 кв,м плоцi, грн, 
I 771,6в 771,6в| бst

lояснення щодо причиа ро3бiжностей мiж затверАженими та досягнуrими рЪТупоr"rивними показниками

iкостl
у

}агапьriй кiлькостi об'опiв, о/о {0 40,0 40,0 40,
|Прчёбання облаOнання i праёмоmiв 0овеосmраковоео карчсmування

1 2 2 1: -8 _8

|кlлькIсть 
одиниць iомп ютернOго оOладнання та

l0опехнlки ол l
I зl

л l 
кiлькiсть одиницб звукопiдtилББчоЙпара ryри,

J lод,
I 10 10l

I l _8

<l_]0cT| МjЖ ЛО8а3rПКаМИ 3аТВеРДЖен/ми та виконаними аиникли у звязку Wочяеьня першочерговоl, потреби цодо оповлен"" 
"iйББлоiбlБiiiii, a |-,""-l"r" 

"^",

"ýрчлн, вилаlки на llрилоання одиничl
(омп'ютерноrо обладнання та орпехнiкй, тис
,рн,

]4,55с 14 55a 20,60( 20 60г 6 05с 6,05с

зз,1 13| зз,l1з| s,5ool , uool

|середнl видатхи
4lтехнrки тис гон 20,017| 20,о17| 10,425l lo,425l .s.592 l

J середнi видатки на придбання одйiйцГrншого
обладнанвя, тис. грн, 8,961 в,961 s,960l s,960l .о,001 l

,lОЯС.е"яЯ ЩОДО ЛРИ iж зOтвердженими та досягн}тими резульlативними по^азникамИ

uатер]ально-технiчну базу, у загальнiй кiлькостi
r'cTaHoB 0/о

100 с 100 r 100 с ,l00,0

lредметами дOвгострокового корисryвання до
1отоеби, о/о

100 ( 100,с 100 0 100
4

]атрат

1

оосяг видатк

,,. ruu,ool з13 768,00 ,,,, ,ur,r. I 313 767,74 .o,rul _0 2€

/wwлl Dу|лоlпlо! чllрям

)бладнання i предметiв довrострокового
(орисryвання, грн 9 500,0( 19 500 0t ,19 500,0( 19 500 0a/ч9лl олдоlп DL 9llрямUьdflих Hd llридаання

]редмет в, меблiв, матерiалiв, обладнання та
нвентарю бюджетним чстаяоаам rпн 51 710 0г 51 710 0r 51 710,00 51 710,0с)осяг видаткlа на проведення заходГrc раiунбi
iоштiв депwатського фондч гон , ooo,ool 5 000 0( 5 000,00 5 000,00



1 1 1 1

)бладнання i предметis довгострокового

]редметiв, меблiв матерiалiв, обладнання та
з

(iлькiсть заходiв, якi планчеться прOвести, од. 1

ефепивностi

цно з розрахунку

]редметiв довlострокового корисryвання на
]диниLlю заклалч гон 9 750,0с 9 750 0с 9 750 0( 9 750 0(

17 2зб 6] 17 236,67 17 236,6,
5 00( 5 000.0с 5 000,0(

Ti

1

загальнiЙ кiлькостi о6'спis, чо потребують
ремонry 3а зверненhяvи дегуrатiв м:сько] ради,
а/л 10с 10с 10( 10(
1lлwlчл JоUýJllсigпл, Jап)ldлlЁ uvlldлпаhhям l

lредмеlами дOвгOстроковог0 крисryвання згiдно
}веонень депwатiв % 10с 10с 10( 10r

иеблями, матерiалами, обладнанням та
HBerTapeM згiдhо зsерllень деп}татlв м,сько,

10с 10с ,10с 10t

10t 10a 10с 10с
обласноf

затрат

1 42 720.0а 42 720.0а 42 690.0t 42 690 0с _зп _з0,0с
4 та досягнY

1 затвердженими та в по фаW

170 000,0с 170 000 00 170 000,0с 170 000,0с

1

lредметiв, меблiв, матерiалiв, обладнання та
нвентарю

ефеfrивностi

1

,срсдпl Dуrлdlпrl пd llрилuаппя uu]ldлнdння l
]редметiв довгострокоsого корисryвання на

21 з60 00 21 з60 0r 1 345.0с 1 345,0с _15 0( _15 nr

та qно з розрахунку

2

матерiалiв, обладнання та iнаентарю на

в5 000,0с в5 000.0( 85 000 0t 85 000,0с
aKocTl

1

предметами довгострOкового кOристування
эгiдно зsерневь депуrатiв
.уа 100.( 100.( 100,с 100.0

2
меблями, матерjалами, обладнанвям та

100,( ,100.( 100 с 100,0

'l 3азначаЙiЙя yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програми,

5.4 "Вчконання показнчкiв бюOжеmноi'проерамu порiвняно iз показнuкамч попереОньоео року'':

Na

з/п показники
Полереднlй piK 3вiтний plK вlдхилення виконання

{ч вiдсоткахl
загальний

фонд Разом заrальний
фонд

спвцlальни
й фонд Разом (hoH л

спецlальнии
фонд Разом

идатки (наданi кредити) 23 522. 23 51 3,639 i 8 657 32 171,464 -0,037 33,, 7,194
т.ч.

будинкiв культури, шубiв, цеsтрiв
цо3вlлля та iнших шчбних закпалlв 23 522,429 6 490,008 30 012,43в 2з 513.639 8 657.825 32 171,4в4 _0,037 з3.402 7,194joРo^упvnJvUlбЦсnпя'UlljldlиcнcploнoсllвlllpидoаНнЯпpедМeтlвматeplалIвЩ

)боктiв де проведено капiтальний ремонт,
зменьшення обсягiв провеАених видаткiв v 201 9 роцi за paxvHoк зме]]ьшення потреби у придбанi обладвення l предметiв довстоокового кооисWвання

за оёзпёчен ня фун кчl он ув а н ня

\9!|унал ьн uх пала цiв кул ьm ур ч 23 149,148 2 297.804 25 446,95з 23 286,939 2 867.741 2в 154-в8о 0,600 24.800 2-78о
паднання, оплати послчг

24з 24з. 2з1 24о,2a _4.8:

)бслуговуючого та технiчного персоналу,
)д, 700 1 7,0( 500 1,0с 16.0с 11 7с _5,вв(,lbklc-b постlинодiючих угрупувань
гурткiв, колеfiив]в, стчдiй), од, 127 1 125 128 1)ередн0 число окладjв (ставок)
1рацiвникiЕ, од, 28,25 2а 2| 28 50 0,в€ 08г]ередне
)д.

окладl8 (ставок) робiтникiв,
86 50 86,5с 78 0с 3,0с в1,00 _9 8з _6,3€

]ть устанOв,ч томч числi:. од
палацlв. од,
0ереднс число окладlв (ставок)
эпецiалiстiв, од, ,l1,50 111 5( 1 10,0с 4.7 47r 1,35 291зидатки загального Фонду на заоезпечення
цiяльностi палацiв, тис, грн, 2з 149 14Е 23 149,148 23 2аб 9зр. 23 2в6,93ý 0 595 0,595

31
у тому числl: доходи вiд реал]aаЦП к

гис, грн, 455,99с 455 9ос 44в,427 44в 421 -1 00 опп 1 659(iлькiсть вiдвiдчвачiв. ч тойч чииi,лсб 470 9вý 4А9 А 10
3а реапi]ованими квитками. ос б 16 9з€ 10
]зкоштовно, осiб 454 051 454 051 44 449 43 _1

1
5 550 892 4 00( -2|

]ть реалlзованих 16 9 16 938 10 56a 1

]рганiзацiю культурного дозвiлля
]аселення, од, 1 4а2 1 4а2 1 з0( 1 30с

l lоказники ефеfiивностl

)бладнання i предметiв довгострокоsого
iооисwвання гпн

( затвердженими та досягнуlими результативними показниками

]тч

-1,,



]аходу, якi забезпечують органiзацiю
wльтчDного дозвiлля населення гон 17 170,6€ 17 17068 17 91з пз 2 205,95 20 1 18,9€ 4-з2 ,l7 

,17
|середнi витрати на одного siдвiдчвача. гDн, 54 51 51,в 4 1

-1 00,
]казники якостi

формувань у плановому перiодi до
фапичного показника попереднього
]еOiодч, % 152,8 152.t 83,1 72,7 -52,с
rуlllqlуtrпо Dlлоlлуооrlб у lDlопwЕulиу lll
]iдпов]дно до фаmичного показника
lопёпёлнього пепiопv 0/" 102,2 1о2 900 62,4 16,],4 -з 57,9
I lрчооання оолаонання l преОмеmiв
,оваосmроко€оао Kopuc mчван ня э45,022 345.022 133,062 13з,062 -61,4з0 .61,430

Фrlло l пlо пd l lрилudппх

lбладнання i предметiв довгостроковоtо
(ористчвання, в т,ч,:. тис, гон, 1 зз,062 1 зз.062(омп ютерне ооладнання та орпехнiка, тис,
,он

20.60с 20 60(
]ше обладнання, тис, грн, 5з 762

7,00с 1
l00утOва TeXHiKa, тис, грн, 41 7ос

Zllofu
|доаlостооrовоf о корисlуванhя) цо
Jпланчсться поидбати в тч : ол г п п г гl гl г- гl гl(lлькlсть одивиць комп'ютерного
]бладsанвя та оOпехнiки, од, 1з 1 1 -92

]ть одиниць побчтовоi т
iiлькiсъ одиниць iншого обладнання, од,
(lлькlсть установ, в яких оновлено
йатеоiально-тёхнiчнч бяlv бл _1пr(лькlсть одиниць звукопlдсилюючоl
]параryри, од,

1 56/ 21,56l 1 0,2зб 1 0,236 _52,5з -52 5з,
lta lр,lлwоппп члуlпуlчl

комп {терhоlо обладнання та орпехнiк/,
тис, гон, 1 5,96€ 1 5,96€ 20,60с 20,600 29,00€ 29 00Есеред*. вида гки ьа придбання-д7нйф
побутовоi технiки, тис, tрн. 1о,42a 1о.425середнl вида I ки на лридбаанЯ-дйнйцi
ншого обладпання, тис. грн, 8,960 в.960эереднl видатки на придбання одиЯйЦi
зв]копiдсилюючоi апараryри, тис, грн. 8 500 в,50( -l

__]
--- 4sтr1l

)казники продукту
]лоща, на як]и плануOться провести
)емонт, кв, м 3 163€ з 16з€ 68436 68азб ,116,:
ллькlсть oo,eKTlB, цо плану€тьоя
]iдремонтувати, од,

проеfilв для капlтального ремонту
од _,l0c -1 0(

Jередня варт]сть ремонту одного оO'епу,
rис грн, 1 571,967 1 571 967 2 64о-5з2 2 64о 5з, 67 976 67,976jереднl витрати на розрооку одного
]роекту для капiтального ремонry, грн, 201 261,00 201 261 00 _100 0с -1 о0 on

4п азники якостi
99з 771.с -22

40,0 400 40,с до(
iтальний ремонтооручень оепуmаmlв MicbKoi

эаdU 77,800 34,000 111.8о0 56,700 33э,268 389,968 -27,120

оЬсяг видаткiв на проЪёдённЯ-ахфirc
paxytlok коштiв депчтатського фондч l 0н 43 000,00 4з 000,0с 5 000.0( 5 000.00 _8в з7 _вв з00сяr видаткiв на провёдёВняТапi7ального'
ремонry| грн. 313 767.74

ul lрлlчlчоопrlл

эбладнання i предметiв довгострокового
(ооистчаання. гон з4 000,0с 34 000,0с 19 500 00 9 500,0( -А2 бF -42.65ччwлl оуlло l лlЕ] ul lриrиuьdпих нd l lрилuання
предметiв, мебл]в, матерiалiв, обладнання
та iнвентаDю бюджетним чстаноRа[п гпн з4 800 0с з4 800 о0 51 7,10,0с 51 71о 0a 48,59 48,5s
ffi
]ридбавня предметiв, меблiв матерiалiв,
)бладнання та iнвентаою ол

5( 50\DlопlUlо JолJlФлlбj хпим lljldпусlЬUя

)новлення обладнання i предметiв
lовгострокового коDисWвання ол 1 1 100 100якl ллануеться провести,
)д,

1 1{lль{lсIо обскliв на яких плануёТБЕF
]р9_ести капiтальний ремонт, од.

]
)зники ефеfrивностi
]ереднl виграти на проreдёньяТ:б-ЗЭхб!frf# ;;|

-т
lйJ _;ы

-т
;;;l -;;г

-т
у одного оо,Oкry,

-рн
з13 767,7z зlз 767,7Аl lрllдчqll.tп l LPcлlvio l l6!

иатерiал]в, обладнання та iнвентарю на
)диницю закладч. гон 7 400,0с 7 40о 00 17 236-67 1 7 236,67 _о 9Z _о qd

lй;;;;;;,;;;;;;;;йБы;" l l
|нd одиницю закладч lDH l l

] l lока3ники якостi
34 oo0.o0l **J] ; ; _] ; -71,32

1|

-ln(

1по r 1on r
)lлччlчл JdUcJl lочtппUUll UчJldлпанняМ la
]редметами довгострокового корисryвання
1о потреби, О/о

10о (
.озо xBocтl винйкл/ за рахунок змеhьшень

lсео_олня пяпт].тл

_8а з,



загальнiй кiлькостi об'€пjв, цо потребують

ремонту за звернеdнями депrгатiв Micbkoi
оаДй. о/о 100 1ос
зlлсоток проведення заходlв згlдно
звернень депчтатiв MicbkoT оади о/о 10( 10с 10с 10с

]редметами, меблями, матерiалами,
эбладнанням та iHBeHTapeм згiдно
1вапнень лFпWатiя iiiaд(бi пялй 0/" 10с 10с 10с 10(
5lлUчlUл JФчЕоllсчсппй Jdкlldлlв

эбладнанням i предметами
повгостDокового коисWвання згiлно 10с 100 100 10с -100

оuхонdння оору
обласноi раdч 263,951 263,951 170,000 42.690 212,690 -35,590 .19.42о

Tl виникли за рахYнок зменьшення ч 201 звернень зашадis до делчтатiв облаqнот ради.
эказники затрат

:5ладнання j предметiв довrострокового
42 690,00 42 690,0с

26з 951 0с 263 951,0( 1 70 000,00 1 70 000,0с -з5 бс -з5 59жжи продукту
!r олl9lD JолJlолlо, пли]чl l!lопуФlDUл

)повлення обладнання i лредметiв

2

]ридбання предметiв, меблiв, матерiалiв,
)бладнання та iнвентарю
од,

Показники ефеfiивностi

1 з45,0с 21 з45,0(
l lрсд vrЕ l lr

матерiал]в, обладнаtlня та iнвентарю на
эдиницю закладч гон 131 975,50 1з1 975,5с в5 000.0с 85 00о 0r -35,59 _з5 59

4 Показники якостi

эбладsанням i предметами
цовгострокового користуsання згiдно
звеDнень лепчтат]в 100 0 100,(

lредметами, меблями, матерiалами,
эбладнанням та iHBeHTaoeM згiлно 40,с 40,0 100,с 100 a 150,( ,150,с

в epoMaocbkozo
бюdжеtпу 31.5з0 266,727 298,257 -100,000 .1о0,000 10о 0оо

1 гlоказники затоат

2l _1ooI

!]]bKlUlb JaKJlaлlв, в яких

]ровести iншi заходи, од, _1 пa 10rзакладlв, в яких плануоться
матеоiально,технiчнч баrv . 1 _10с _,10(

середнl витрати на проведевня lнших
заходiв на 1 заклад, грн, 15 765 0r 5 765.0с _100 0с _1 пп оrсереднl 8итрати на оновлення матерlально
Iехнiчноl бази,] закладч, rон, 266 727.ос 266 727 -ос -1 00,0с _1 пп пг

rромалського бюджеw. % 1оо 0l 100,0 100 0l _1 00
1 v 20,19 роцi

5,5 "Вчконання iнвесmuцiйнuх (проекmiB) проёрам'':

код показники
фiнансування

проепу
(проrрами),

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод Вiдхилення виконано

всього

залишок
фiнансування на
майбутнi перiоди

4 5 7

бюпчдтцич llnT х х х

5,6 "Наявнiсmь фiнансовчх поручrень за резульmаmамч конmрольнuх захооiв'':

горушgнь по данiи Програмl за звlтний перlод не виявлено;

5.7 " Сmа н фi HaHcoaoi' 0чс цuплi Hu'' :

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборгованость;

6. Узагальнений висновок шодо:

а кmуал ьно с lп i б юdже lп Hoi п роера м u
У зв'язку iз ростом iHTepecy населення Ао дiяльностj палаtiiв культури, Програма носить аOуальний харапе,

еф е кlп u в н о с lп i б юdжеlп Hoi п роера м u
програмою забезгlечено виконання завдань в повllому обсязi,

корчс Hoclni бюdже mпоi проера м
Дана Програма забезпечуе створення належl]их умов для подальшого розвитку творчих здlбностей населення;

dog ?ос lп ро KoBuX на слid Ki в б ю dжеm Hoi п роер а мч
Програма мас достроковий терм н дil,

Дчрецmор Оёпарmаменmу кульmурч i пурuзму 3МР

Головнчй бухёалmер

ф

А.о. Hi\inliHa
(iнiцiали та прiзвице)

,чр9лlll Dуlдоlлrl по llруlлчоппп чurlолпdппя

предметiв довгострокового корисryвання
la одиЕицю закладч toH

2 з 6=5-4



Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

1,

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрдми
за 2019 piK

4070 Департамент кульryри i ryризмч 3апорiзькоТ Micbкoi ради
(ппквк мБ) (ваймевувавня головного розпорядника)

2, 1010000 Департамент кульryри i ryризму 3апорiзькоi MicbKoi ради
(ППКВК МБ) (найменування siдповiдального виконавl]я)

3, 1014070 0823 Фiнансова пiдтримка кiнематографiТ
(найменування бюджетвоi проrрами)

4. Мета бюджетноi програми: РОЗвИток наЦiоналЬноi кiнематографii як складовоi частини украlнськоТ культури; эбереження та вiдновлення
нацiонально'i кiнематографiчноТ спадцини

5. Оцiнка ефективностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюdжеmноi'проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх коtumiв":

ктпквк мБ) (кФквý

5.2 "Вuконання бюёжеmноi'проерамч за ёжереламч наdхоOжень спецiальноео фонёу'':

з/п показн ики План з урахуванням змiн ви конаво Вlдхилення

Jалишок на початок рOку х х
т.ч

1 зласних надходжень х х
1-2, ]ших надходжень х х

2 дходження
т, ч.

2,1 зласнl надходження
надходження позик

2.3 повернення кредитiв
2.4, lншl надхOдження

3алишок на кiнець року
т.ч

3,,] власних надхOджень
3.2 lнщих надходжень

5.3 "вuконання рфульmаmчвнuх показнuкiв бюOжеmноi'проерамu за напрямамч вuкорuсmання бюожеmнuх кошmiв":

N9

з/п

та виконаними виникли у зs'язку iз



комерцiйна NlicTKicTb глядачевих залiв, мiсць,
42с. 42( 42о д2с

7 з7с 7 з7( 7 73] 7з1 361
гlоясн пOичин

мlж
| плановий обсяг валового доходy, тис грн, 8 4з1.952 в 4з1,952 8 307,552 8 307,552 124,400 124

щодо причин r мlж затвердженими та досягнутими результативними показниками

кiлькостi запOонованих дистоиб'ютеоами касових ф]льмiв,
у тому числl: плановии оOсяг фlнансовоl
пiдтримки за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв,

3 l81,952 3 1в1 95, 3 181,952 з 181,952
u lаноtsии 0осяг лоходlв вlд кlнопрокату _

всього тис, грн. 5 250,00с 5 250,00( 5 125,600 5 125.60с 124 до( 124,40с
Поя9,не|ня щ9до прич утими результативНими показникамИ
Po3olЖl]lcтЬМlЖnoка3нИкaМИ3атвepдЖeHИMИтаaИкoнаниМИвИнИклИу3в.я3кУiззМeнЬшeнHямкiлькoстiвiавiдув5шgцg9ц
кiлькостi запроновац]]| дистриб'ютерами касових фiльмiв

lз загального аOсягу планових доходiв доходи
яiл оАапiзаlli'iкRиткiп тй. rпн 5 250,00с 5 250,00( 5 1 25,600 5 125.60с 124 дао -124,Аос

I lояснення щодо причин розбiжностей Цж затвердженими та досягнутими результативними показниками
Рoзt)lжнlcтЬМlЖпoказнИкаМИзaтBepAЖeBИМитаBИкoHаHиМИвиниклиyзв'язкуiззмeньщeнняйкlлюiвiдBiдyBaчiв3аpаХyнoклpoвeдeHня@
кiлькостi запроновашх дистриб'ютерами касових фiльмiв,

1 1 |кiлькiсть реалiзованих квиткiв, шт, I gз gЬб 93 900 в0 оOо| 80 000 13 900 13 90
Щаqцgtlня цодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнпими результативними локазниками

ективностi

,1

]ередня кiльк]сть глядачiв на одному ceaHci
эсiб 1z 14 11 -3

ЩЕ9це]цl щодо причин розбiжностей Miж затвердженими та досягнутими резчльта

2|середня BapтicTb одного квиilа, грн, 52,66 
|

52,66 l 60,в7 l 60,s7l в.21 а21

)озбiжностi мiж
3|середвl витрати на одного глядача, грн | В4,57| | B4,57l 9В,66| 9s,66l 1а,б9J 14

эозбiжностi мiж затаердженими та виконаними вивикли згiдно з розрахчнкV,
тому числi: за рахунок загального фонду

31,92 з7,79 з7,7s 5в7 5,в7
lояснення щодо причин розбiжностей мjц затверд) та досягнутими результативними показниками

якостl
1 | середня завантаженiсть залу, Уо зз ззТ-------7ы 2 бI _о7

lОЯСЬ€ННЯ tL{ОДО ПРлчин оозбiжrtостей мtж затвердхенлми та досягнутими оезчльrаtивниttи псказнllкал,tи
rозбiжностi мiж показниками затвердженими та виконаними виникли згlдно з розрахунку,

]уlпоLчilпо пDiолч9ll l]lплdчlв у lUldпUЕ

]iдповiдно до фапичного показника
]опереднього перiодч, % 1о4 104,1 87,9 в7Е -16,, -16,,

]оqсiеdhя щодо гричиl розбiжностей мiж за]вердженими Ia досягнуlими результативtsими ло(азни(ами
)озбiжtlостi мiж показниками затвердженими та виконаними виникли згlдно з розрахунку,

l/lпоlчtrло Jdёdпlолý у lljldпUBUMy
]epioдi 8iдповiдно до фактичного показника
]опеDедньогопеDiолV yn 1о7,1 107,7 84,6 в4.€ -2з 1 -23,1

]9Е!!ý!!Е ц{одо причин розбiжhосIей мiж затверджеdими та досягнлими результативними показниками
)озбiжност] мiж показниками затвердженими та виконавими виникли згiдно з DозDахчнкч,

2 |Провеdення ку!7ьlпурно-розважальнuх захоdiв, акцiй, проекmiв, фесmUвалis i KoHKvpciB. чdосконалення цvльmvоно-dозвiлiевоi'с
jaTpaT

l lрчоUлUпп- лIJ to l Iрпч-
vисгецьких заходiв за рахуно( коштiв м,сцевих
бюджетiв
тис гон з54 42с. 354,420 з54,42с з54,42с

продукту
1 | кiлькiсть культурно-мистецькиI заходiв, од 1 1 1

эереднl витрати на проведення одного заходу,
-DH з54 420 з54 42с з54 42с 354 42о

1

динам ка K]r]bKocтi куль]урно-мистецьких
заходiв у плановому перiодiвiдповiдно до
фаfrичного показника попеDеднього пеоiодV. Уо 100,0 1 00.с 100 с 100,0

3 Прч06ання облаdнання i преdмеmiв dовеос mроково2о корчсmчвання
1 оодчктч

(lJlbкlclb 0линиць ооладнання (предметlв

цовгостроковOго користування), що плануеться
lридбати, в т.ч,:, од, 1 1 1 1

ь одиниць iншого обладнання, од, 1 1
,1

ективностi

1

jерелнl tsила l ки на придоання одиницl
)бладнання (предмета довгострокового
(оOисwвання) втч: тис гон s 00( о 00( 9,00с 9,00с
]ередЕl видатки на придбаная одиниl{] i

)бладнання, тис. гDн, 9,00с 9,000 9,00с 9,00с

1

l]лlwlчlо Фоld Iчlопч

маlерiально-техhiчну базу, у загальнiй кiлькостl
vcTaHoB yn 100,0 100.0 100 0 100,с
вlдсоток заоезпеченностl ооладнанням та
предметами довтострокового корисryвання до
потреби, % 100.0 ,100 ( 100,0 100,с

l зазначаЬйя yci напряlvи використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програми,

5,4 "Вuконання пока3нuкiв бюdжеmноi'проерамч порiвняно iз показнuкамч попереdньоео року":

про8едення фестивалю
3меньшення обсягiв проведених видаткiв у 2о'19 роцi за рахунок збiльщення оплати енергоносiiв, придбання предметiв матерiалiв, обладнання, оплати послуг;

7

11

)яспення щодо причиl] розбiжsостей цDц затвердженими та досягsутими результативними показниками

)яснення щоАо причин розбiжностеЙ цiж затвердженими та Аосягнутими результативними показниками

N9

з/п показники
Попереднlй piK Звlтний piK рlдхилення виконання

(v вiдсоткахl
загальнии споцlальнии

Разом загальнии спецlал ьн и
й гhачл Разом лацп l ;л-- Разом

4датки (наданi коелити) 3 3 4в9.,1 -4,056 -з
з т.ч.

lсчсйdн чlнdнс9чоl оопомаеu
li4oKoHueomHoMv зелч lM о Лпаvечuа з 1 5в.285 э 1Бв ,яБ з 1 з4-741 э 1эа 7il,' -о вяr, -о баa



за рахунок кощтiв мiсцевих

захоdiв, акцiй, проекmiв, фесmчвалiв i
ко н курс i в, уOос ко н а ле н н я кул ьmу р н о-

мистецьких заходits за рахунок коштiв

матерiально-технiчну базу, у загальнiй

)lЖНОСтl вИникли за рахунок 3меньшення видаткiв на оплату енергоносiIв, придбання предNlетiв матерiалiв, обладнання, оплати послуг.
)казники затрат

;сIJслпU чиU]lU 0кrlалlts tOIaBOK) -
,пАlli.пiлriо лп Аqr 65( 75( 75l 15 зt 15 зF

,gрсднU чиUJlо 0к]lалlЕ (claB9K) керlаних
lоаuiвникiв. ол 40г 4-0( 4.5( 45с 1? 5( 12,5(
]ереднс число окладlв (ставок) рооlтникlв,
)д. 1п о( 14 0t 12 5( 19 Б( -1о.71 -1о 

,7 
1

lбслуговуючого та технiчноrо персоналу,
)л 52! 62| боr 60с 14 ?( 1л,с

)ередня кlлькlсть глядачlв на одному
)eaHci осiб 1l 1! 1, -1! -1a
I I9My чиUлli за реалlзованими квитками,
lсiб со Ао( 90 60( 80 00( 8о оо( -l2 -1,

iть глядачiв. ocio
9U

,Uмсрцlипа Ml0l кlсIь Iлядачевих залlв,
лiсшь од 42( дr( п)( 42(

lкiлькiсть ceaHciB. од. 7

з ,15^ 28! з 156 28a з 181 95, з ]я1 qq1 0 81з п яla
lллановий оOсяг валового доходч тис гон

4 7qq 24| 4 799 24F 5 125 боr 5 1 25,60( 6 воt А Rпr
лUхчдlн бlд KlHollIJoKa I у -

laьогп тип rnн л 7аа )п| 4 799 24! 5 125 бог 5 125 60r 6 аOr 6 8о(

/ тому числI: за рахунок загального фонду
jюдхетч. гон. а, q| з2 9! з7 7с з7 7( 14 6( 14 6!
середнi витOати на олного rлядача гон 7,| 12

едня вартlсть одного квитка, гDн,
jсрсднп klJlbklcIb глядачlв на одному
;eaHci, осiб 1э ,1l 1, 11 -1r -1|

:] _16

lерiодi вiдповiдно до фактичного
1оказника попрпрлннпгл лАпiллv 0/л 1об z 106 l 87ý в7 .a -17 l

Jq,ll9 у |lll

,]ерiодi вiдповiдно до фактичного
]оказника попеоелньоaо прпiолv 0/л в6; яА; 84( ядF -, -2А

283 55с 283.55а 354,420 354,420 24.99о l ,л, aal.
наними виникпи v звqз(

28з 551 2яз 5ý] з54.42с з5д л2( 2д qqa. 2! qqa

;ть культурно-цистецьких заходiв, од, 
I

-------l 1l

jерелнl витрати на проведення одного
}аходч. гDн, ,яз бqa 28з 55( зqд лr( з54 42( 2| 2!

]аходis у плановому перiодiвiдповiдно до
Рактичноrо показника попереднього

1пп r 1оо с

)ов еос m ро ковоzо ко D u с mvq а н н я 9.ооо 9 оо(.

lики затDат

с ооr q oor
]ше обладнання. тис- гон,

продуктY

lкiлькiсть одиниuь iнItlого облалнаннс ол

q о0( q опr
)ереднl видатки на придОання одиницi
ншого обладнання. тис, гDн, q oor 9 00r

1пп г

1редметами довrострокового користування
цо потоеби yn

1оо г
виникли за рахунок виникнення v 2О19 пбiБёбйlТБЙiБill

5u кона н ня оо руче н ь ое пуmа mrc
эбласноi'раOч ,'98 8.зl] ./96.830 -1по ool -1 оо ппr,

196 830 0с 1 qA язо пг -1оо о( -1 пп nr



придбання предметiв, меблiв, MaтepiaлiB,
обладнання та iнвентарю

1 -l ос _1 00
l lоказники ефективностl

ugрuлпl оуlло l Nу, по l lруlдчаппл l lрЕдlчl9 l lc

матерiалiв, обладнання та iнвентарю на
0линиUю закладч гOн ,196 830,00 1 96 830,0с -1по пг -1пп оa

эказники якOстl

предметами, меблями, матерiалаlии,
обпалнанн9м тя iнпрнтАпёл, агiлнп ,100,0 ,100,с -loo a -,l00,c

5,5 "Вuконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерам":

5,6 "Наявнiсmь фiнансовuх поруurень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв'':

Порушень по данiй Програмi за звiтний перiод не виявлено,

5.7 "Сm ан фi нансовоi' dч сцuп лi н ч" :

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборгованость;

6. Узаrальнений висновок щодо:

а кmуа л ь н ос m i б юOжеm н oi' п рое ра м u
програма носить актуальний характер у зв'язку iз ростом iHTepecy населення до дiяльностi kiHoTeapтy та проведення пiльгово-безкоштовних заходiв для незахищених
верст населення i

ефекmч в нос m i бюdжеm н oi' п рое ра м u
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязii

ко р ч с нос m i б юOжеm н oi' п ро е р а м
дана Програма забе3печуе створення належних умов Для надання кiнопослуг мещканцям MicTa, проведення пiльгово-безкоштовних заходiв для незахицених верст

0ов еос m ро ков u х н а сл i 0 KiB б юdже m н oi' п ро е ра м u
У зв'язку с постiйним надання кiнопослуг Програп,lа мас достроковии TepMiH дii; ,//

,/
,/ ,/

,/,.a

Дчрекпор аеларmаменmу купьmурч i mуршму ЗМР

Головнчй бухеалmер

код показники
фiнансування

проекту
(програми),

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звlтний порlод

Вlдхилення виконано
всього

Залищок
фiнансування на
майбутнi перiоди

1 2 1 4 5

Роз мlж показниками затвердженими виникли у звязку коливанням цiн на товари та посл
aa Капiтальнi видатки з утримання

бюджетних vcтaHoB х х х

с,о, Бiлов
(iнjчiали та прjзвище)



Лодаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйсненця
оцiнки ефективностi бюдlкетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 2019 piк

3, 10140В1 0В29 Забезпечення дiяль!9шi Ьш зашадiв в галузi кульJури i мистецтвq
ктпквк мБ) {кФквк)

4. lvleтa бюджетноi програми: Утримання iнших установ та закладiв культури

5. Оцiнка ефепивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5,1 "Вчконання бюdжеmноi проерамч за напрямамч вчкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв'':

Гlоказники
вlдхилення

заrальний
Ра зом й.Ьонл Разом загальнии

Разом
?1 о1! 5 337,98995l ,| l92 5587

,1,

заоезпёч вння оlяльно спl lHluux з аш а о1 в
12пчli ччлlпilл1ll i йll.пlа|lйа, 5 з39.663 21 оlз 5 J60,676 5 337,990 215,245 5 55з.235 -1.67з 194-2з2 l92 55l

,I q 2 в47,59с l 2847.5g0l 2846 ? а46 46)
)оJбilносгiвинjФи]араryl,окзменьшеннявидаIh|внаоплатчJdообiIhоIплати,енеоrоносiiв послчг

598,64a

0

5,2 "Вuконання бюdжеrпноi'проерамu за dжереламu наdхоdжень спецiально2о фонdу'':

з/п показники План з урахуванням змiн виконано Вiдхилення

л

х
1.2, l iнших надходжень х х

2 Iнадход}(ення

5,3 "вuконання резульmаmuвнuх показнчкiв бюOжеmноi про?рамч за напрямамч вuкорuсmання бюdжеmнuх кощmiв'':

N9

з/п гlоказники
I Jатвсрджено паспортом ЬюджетноТ
l пооrоами виконано Вiдхилення
| загальнииl фонд

l 
спецlальнии
l фонд Разом загальний спецiальни

Разом заrальн и й

фонл Разом

]aTDaT

1

?2 5( 22,5\ 1

дIjпення Mix похJзьйками виними ч ]в'язкч наявно(тl вакансiI споJlалiста

2,0с 2,ос 2ос
Ередне число ошадiв (ставок) спецiалiстiв, од. l 21 .oС 1а 5г _1,5(

]ясilення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяtнwими t
дхилеriня Miц показниками виними Y зs'язку наяsностi BaKaHcii спецiалiстa

бIсерелнечислооmадiв(ставок)робiтникiв,ЬrТ ]Э 10с 1пa 1

l 14 1 1

5

них заiтiв на 1 лDаuiвника ол l 2l з(

клL{iLI" особових рапiПБ,;; фушк 1

пOац вни\, ол, бs 7|

3|кiлькiсть устаноs, як обслчговч€ 1 поаuiUних, од
1

оh
10( 10с

2Iсеред!€ чис!о омадis (ставок) усього, од, l 5.О з,5( з

|у roMy сшслl серрднс число ооадiв (cIaBo{) 
l

]|(псц,алlсllв,од | 5ос 5,0( з,5с

liлькiсть замадis якi обслYrовчються, од, l s

поточний DeMollT ол

з
клькlсть установ, де плануOться проаести
(апiтальний оемонт пеконсточяliiп пл 8 8
эосяг асигнувань на проведення поточних
эемо!тiв, тис. lон l 054 881 1 054,88 1 054 87ý 1 054,87{ _0 002 _0,00,

|оосяI 
асиrнуваllь на прозодення

loelroHTlB ne(ollaTovkl lti Tg. rлц 6 802,89, 6 802 89i 6 802,87€ 6 802 87€ -0.01( _0 016



шодо поичин Dозбiжностей мiж затаеолж
виниши по фаm зашючених доtовооiв

| 

шльшсть оЬстедених olJ"cпlB, сшадених
1nI I 10i 1nl I 10l I

1172о9| l ',,,, ,orl ',,,, ,onl l ',,, ,orl I

шодо пDичин оозбiжносIей мiж затs та дос резyльтат пOказниками
Po]бixHocтi мiж похаl

| 
середня 8apTicTb хапiтального ремонту,

2 | реконстрчхцiI одного зашадY, IpH, 850 з62 850 з62 ssoý9l 850 359

Розбiхностi Miж пока: затвердженими та виниюи згiдно з оозDаryнкч.

1

lnlUMd бdld лU]бhULll блрчмчillчбdпmл Uv UкllD
/ загальнiй кiльхостi об"€пiв, що потребують

100 с 100 r 1о0 г 100 с 1оп с 1о0 г

затрат
l lкlлькlсть vcTaHoB 1 1 1

22,ас 22,0 19
lояспен8я щодо причин розбiжностей мiж затвердже пOказниками
Вiдхилення м]ж локазниками в!t]цщлщу 3q'язку наявностi BaKaHciii

|середlrс 
число

4 |лрац|внин в 0л з00 3,00 2,00 2,о0 00 0(

яснення щодо пDичи8 0озбiжностей лliж затв та до( тими оезчльт ]ими пOказникамl

ення ln ж пока] виниши v зв'лзкY цаffiпостi BaKaHcii режисер постановних, методист
лалiв rстаяох) побiтниdв ол

|']оясllоння щоjо причин розбiжностей Miж затвердженими та досяrнлими результа l ивними llоказниками

| 
ссредьс число ошадiв (с] aBon) обслуIовуючого

2,0с 2,0с 2.0с 2ос
|зиlрdlи rаlального фонду ша jабеJлеLення

8 |дtппьнос., ryльrуоного ченточ тис гDн, 1 в9з,42€ 1 89з,42€ 1 892 88з 1 892 а8: _о 54: _0,54{
Гlоясllе!ня щоло причин розбiжностеil м]ж затвердженими та досяrнWими резYльт би локазниками

Iкlлькiс]ь колепивiв, що беруrь гrасIь у |
lзахолаl ол l 1п I

якостl
]инаtJ ка хlлькостl учасникlв заходlв у
]лановому перiодi вiдповИно до фапичноrо

л.Апiллч 0/" 100 1о0 г 1о0 n 100,0
4

1

2|кiлькiсть одиниць iвшого обладнання, ол 2
ефективностi

8 961 а96 8,96 8,961
)ереднl зилатки за придOання одиницl fiшоrо
)блалilанвя. тис гDll, 8 061 8,96 8,961

,атерiально технiчну базу, у загальнiй кiлькостi
100 с 100 с 100,( 100,0

предметами довгостроковOr0 користуванвя д0
100 с 10о с 100,( 100.(

i ЭiзiачJються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно'l програми,

5,4 "ВчхонаннЯ показнчкiв бюdжеmно|проzрамч порiвняно iз показнчкамч попереОньоео року''

lовIострокового користуаанпя), що планусться
ридбаlи, в Lч:, од, ,l

N9

з/п по ка зники
Попереднiй piK 3вiтний piK оlдхилення виконання

^l 
Diплл-,а-r

Разом Разом Разом
trидатки (наданl кредити) 4 б1 6,62I

а бзз 97! 5 зз7 gql ,15 2!| 19 яз,

)d оеJl l с чен d н ч ун хцlан ува н ня

' 
ou m л' л i.лА А 9лi б 1,9,, п йА л ii 2 2ý7 9зз 9 2а7,71 ?з 91a ,1 o1l

;ерелве число окладlв (cтaBoKJ керlвних
]оаuiвникiв ол ?о( ?ol

.ерелнU чиUjlU 0кJlалlts

)д, 1ol 1ol

у тому

itlDNl!lо Jdкlldлlбi як, UUUllyloёyu
lентоалiзояана бчyrаптФпiо пп 5

,lllbкcIb ycIaHoB| якl оослуговус l
]рацiвник од
lлькlсть складених звiтiв на 1 пра)д-
lлькlсть осооових ра{унк]а, якl о0
пDаt!iвник ол

зI -1!

_1: -1-,

пех н i ч н оео на еля dу dля забез печ ен н я
5еза Bapi й н о ео фу н кцi он у в а н н я
1idпоDяdkова нчY зэ kпааiа чч пLmч6,, 57з в4< 4 эв(

лики затоат

-), ,a
lики продvктv

kljlbklclb установ, де плавуеться провести
поточний Dемопт, од, 2f



кlлькlсть установ, де плавуеться провести

капiтальний оемонт, Dекоl]стрчкцiю, од, Е t -100 ",|

кlльк]сть оOстежених о0 0frlB, склад
дефектних siломостей, од, 2с 2t 1( 1( -64 -6а
сьсяr асигнувань на проведення
и.пiтап!цl,у пАr,летiе пёилц.тпvvllii Tlj. 5 443,26с 5 44з,26( 6 802,87с 6 802,87( 1no ооо ?А 97F
сOсяг асигнувань на про8едення поточних
прмонтiя тис гпн з 107 зз, з 1о7 ззj l 054 87ý 1 054 87€ -66.052

показникй ефепивностi
середня BapTlcTb поточног0 ремонту
олного заклалч гоR 1 10 97r ,l10 976 117 20ý 1 17 20( 6 €
середня BapтlcTb капLтального ремонту,
реко8стрVкцii одного 3акладч, гон, 604 B0l 604 807 в50 з5ý в50 з5! -1 00 4
к лькlсть установ на одного пDацlЕ 1(

л,l9пwwl l оlлуЕlчlwпl чоспуlл

об"спiв у загальнiй кiлькостi об"епiв, що
плтлАбvбтL лбriлUтw 0/л 100,0 100,0 100,( ,100,( 100,(

Jаоезп вчення Lp ункцlон ува l

3МЦНТКОР " Нароdнui diм" 1 745,747 17,346 1 763,093 1 892.883 197.324 2 090.207 8.430 1 0з7.58о 18 55о

витрати загального фонду на
забезпечення дiяльностi кYльтчрнога 1 745,727 1 745 727 1 892 88: 1 892 88: а 429 8,42е
кlлькlсть vcTaHoB, всього ол 1

V ToMv числl] кчльтчDнйй uенто од 1 1

середнс число оклад]в (ставок) керiвних
2,75 2.0( 2о( "27 ?7 ,27,21

?о 20 19, _з _з
середн0 число оклад]в (ставок)

9?5 9,25 9,5( 9,5( 27а )7(
середве чйсло окладlв (ставок) робiтникlв

с,2! 6,25 6.0( _4,00 ,4 0a
середн0 число окладlв (ставок)
обслvговчючогопеDсоналV ол )о( 2,0( 2,0( 2-о(

кlльк]сть колективlв, цо оеруть участь у
заходах, од, 30 зоi зо

1 l ]оказllики якостi

1оо r 100,( 100,( ,100 с

преомеmlв
dовеос mроково ео корuс mч в ан ня 17,921 17,921

)казники затрт

эбладнання i предметiв довгострокового
17 -921 17 -921

]ше обладнання, тис грн, 17,92 17,921

]lодlпоппп \l lPgailvlcl lб
qовгострокового користування) Lчо
]ланvстьсяпDилб3тй втч ол 2
(iлькiсть одиниць iншого обладнання ол

]цз].]ц!цjgфщlцв!qстi

)бладsання (предмета довгострокового
{ооистvвання) втч, тис rDя в,961 8,961
]ередн видатки на придОання одиницi
|шоrо обладнанilя, тис, грн. 8,961 8,961

показники якостi
lуllчNlq оqlо r!lопUоI

йатер,алоно-Iехнiчну базу, у загальнiй
(iлькостi vcтaHoB о; 100,с 100.сllдuоток заоезпеченвостl ооладнанням та
]редметами довгострокового
(ористуDання до потреби, % 100,0 100,с

lжностl виникли 3а paxvнoK виникнення V 20

5.5 "Вuконання iнвесlпuцiйнчх (проекmiв) проерам'':

5,6 "Наявнiсlпь фiнансовчх поручень за резульmаmамu конmрольнuх захоdiв'':

Гlорушень по данlй Програмi 3а звlтнйй перlод ье в/явлено;

5.7 " Сrпа н фiна HcoBoi' duс цчплiнu" :

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборгованость,

6. Узаrальвений висновок щодо:

а кmуал ьнос mi бюdже m н оi п роерамu
Гlрограма с аfiуалона для подальшоi реалlзацl;

ефе кmч внос mi бю аже m Hoi лро?ра м ч
Програмою забезпечеао sиконання завдавь s повному обсязi,

Kopu с нос lп i б юdже m Ho| п ро е ра м
Дана Гlрограма 3абеэпечуо фiнансуваннЯ, бухгалтерськиЙ облiк та технiчниЙ нагляд пiдпорядкованих закладiв культури;

dовеос m ро во вu х н аслiОкi в бю ёжеm Hoi' п ро ера м u
У зв'язку с постiйним 3абезпечеаням дiяльностi iнших закладiв в галузi культурй

/
мао достроковий TepMiH дii;

Дчрекmор Оепарmвмонmу кульmурч i mурuзму ЗМР

Гоlrовнuй бухzалmер

с о Бiпоа
(iнiцiали та прЬвице)

д о. Hi{lnli{a
(rнiцiали та прiзвище)

ь

i мистецтва

)казники затOат

iих надходжень

Код показники
фiнансування

проеýу
(програми),

гlлан на звlтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтниЙ перiод

Вiдхилення виконано
всього

залишок
фlнансування на
майбутнi перiоди

х х х



Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюд)кетних програм

1,

ОЦlНКА ЕФЕКТИВНОСТl БЮДЖЕТНОI ПРОГРАМИ, за 2019 piK

flепартамент кульryри iryризму 3апорiзькоi MicbKoT ради
(ктпквк мБ) (найменування головного розпорядника)

3, 10,14082 0829 lншi заходи в галузi кульryри ]д|,19т9чLвз
ктпквк |йБ) (кФквк) (найменування бюджетноТ проrрами)

4. Мета бюджетноТ програми: Пiдтримка та розвиток культурно-освiтнiх заходiв

5. Оцiнка ефекгивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5,1 "Вчконання бюOжеmноi'проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюOжеmнuх кошmiв":

5.2 "Вчконання бюOжеmноi проерамч за 0жереламч наOхоOжень спецiальноео фонOу":

з/п показн ики Гlлан з урахуванням змiн Виконано Вlдхилення

залишок на початOк року х х
т.ч

1.1 власних надходжень х х
1,2. х х

адходження
т, ч.

2,2,
lовернення кредитiв

2,4

алищок на кlнець року
т, ч

зласних надходжень
нших надходжень

5,3 "вuконання ре3ульmаmчвнuх показнuкiв бюOжеmноi проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюёжеmнuх кошmiв'':

заходiв за рахунок коштiв мiсцевих

документацii для пам"яток icтopii та

2. надходження
ження лозик

надходження

N9

з/п г'lо казн и ки

Jатвердх{ено паспортом оюджотноl
ппогоами виконано Вlдхилення

заrальн ии
Разом спецlальни

Разом загальнии ullqцlальнии
ahбнл Разом

ровеоення кульmvрно,ро3важальнuх 1axoolB, акцiu, проекmiв, фесlпчвалiв i конкvрсiв, уdосконалення кульlпурно.Oозвiлл€воi сферч

4 16в 19, 4 16в 10j з qq7 яя, з qq7 яя. -17о з1, _17п 111
)яснення щодо причин розбiжностqй мiж затвердженими та досягн}тими резчльтативними показниками

LHo ло vклалених логоАопiА тА з

, що оеруть участь у

)ереднl витрати на проведення одного заходу,
он эА7 з4( ззз 15; -14 19a -1 4 1q.

)я9нення щодо причин розбiжностей мiж затверАженими та Аосягнчтими результативними показниками
)збiжностi м]ж локазниками затвердженими та виконаними виникди згiдно з розрахунку

lивамiка кiлькостi культурно-мистецьких
]аходiв у плановому перiодiвiдповiдно до
hэvt /LJлгл 171 1 171 l 171 l 171 t пr 0(

]я9,нення u]одо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнчтими резчльтативними показниками
)збiжносI] мiж покаJниками затвердженими та виконаними виникли згiдно з оозоахчнкч

ryльтурпо-мистецьких заходiв у плановому
lерiодi вiдповiдно до фапичного показника
lопFпрлнлпгп пАпiбпv о/л 1оо r 1о0 с 10о r ]пп r

:mа

475,я, n7, яr,.

lнo ло чклалених логоЕ
vи

lартаграфування, тоцо та виготовлення
)блiковоl документацi'i для об"еfi а культурsоi'

бз o2f Аз пr,



1

(лькlсть пам"яток, на якl 0уде виготовлено
]ачково-ппорпнч локчмрнтдl liю пл 4 41 4t 48 7

lояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досяtнугими резчльтативними показниками
JозЬlжнOстl Miж показниками затвердженими виниши у звязку коливанням цiн на товари та послчги

lDlbкlulb ltdM !lUK, l lu яким 9улg llрuвсдgнL
нвентаризацiю, картографування, тощо та
]иготоRпено обпiкоRч локчмёнтаl liю ол 7з 7з 7з

]ереднl видатки на рO3рOOлення 0днiOi наукOв0.
rnnAKT!ni лп[vлrА!тяili1 тй. гпя 1,59, 1 1,592 9,85с 9.850 7д, -1 74,

lоясdення цодо гричи4 розбlжностеЙ м|ж затверджеl
)озб жностi м]ж показниками затвердженими та викон

та досягнутими результативними показниками

?UPgлl, оуlлоlлуl по l]рUо9л9ппя lпбспldриJ

(артографування, Tou1o та виtотовлення
)блiковоi документацii для одного об'скта
(чльтчоноi спалu]инй тйс гон 0,в6: 0,в6: 0 86з 0 86з

акост
оиl v l voJ lgпч поJлчЕ

lpoeпHy докумеdтацiю до ]их, я(i потребуюlь
зиготовлення уо 1 17 ,8 2.6 2,с

щодо причин розOlжностеЙ мiж затвердженими та досяtнчтими Dезчльтатl
lжностl мlж зат8ердженими та виконаними виникли згiдно з розрахунку

нвентаризацiя, картографування, тоцо та
]иготовлеrо облiкову до(ументац ю до тих, якl

а/" 28,i 2в.7 2а7

l ЗаЗначаЙiся yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програп1lи,

5.4 "ВuКОНаННЯ пОкаЗнuкiв бюdжеmноi'проерамч порiвняно iз показнuкамч попереаньоео року":

N9
з/п показники

Попереднlй plK 3вiтний piK t lдхилоння виконання
(v в!дсотках'|

загальнии
фонд

спецlальний
фонд Разом

идатки (наданi кредити) : 2 510,058 2 510,058 ffi ffi
з т,ч.
ншl заходи в галузl культури i

иистецтва 2 510,058 2 51 0.058 4 533,731 4 533,7з1 80.62з 80,62зJolлЬшeнняooсягlвnpoвeдeHИхвИдaткlBy20,]9poЦi3аpахунoкзбiлЬшeннявидаткlвнапpoBeдe@ГйтятH'4xдаттана
]9!уляризацiю iсторико-культурного надбанвя м icTa

т.ч.

,ахоdiв, акцiй, проекmiв, фесmuвалiв i
lo н ку рс i в, уOос ко н а л е н н я кул ьmу рно-
)озвiллевоi' сферч 2 353,344 2 353.344 3 997,881 3 997,881 69,880 69,880

'] Показники затрат

мистецьких заходiв за рахунок коштiв
мiсцевих бюджетiв
, тис, rрн, 2 353,344 2 353.344 3 997,88 3 997,881 69.88 1 69,88,1

кlлькlсть колективlв, що оеруть участь у
заходах. од, ,150 15с 15с 150
кlлькlсть кчльтчрно-мистецьких заходiв. од 1

показники ефективностi
]ерелнl витрати на проведення одного
эаходч, грн, 336 1 92 з36 1 92 333 1 57 333 ,15i

1+llоказники якостl

]аходiв у плановому перiодiвiдповiдно до
фактичного показника попереднього
rерiодч. % 116,7 116.7 171 ,4 171 46,9 46.9
(ультурнO-мистецьких заходiв у плановому
1ерiодi вiдповiдно до фактичного
]оказника попереднього пеDiодч, % ,100,с 100,0 100,0 100.с

JUc рсження II la l lап yl я рu за цlя
ic mо рuко-кул ьtпу рноео наdба ння м ic mа 1 56,715 15в,715 535,850 535.85о 241,930 241.9зо3оlльшення оьсягlв у 201 9 0очi на полчляDизашiю iстооико_кчль ання Mlcтa

чччлl uуlлqlпlо rrq рчоуwч],оппп паулuоu-

проекIноi докуменгацll' для пам"яток icTopiI
] а культури, тис, грн, 141 J.r4 14,] ,334 472.822 472,822 234.542 234,542
iнвентаризацil', картографування, тощо та
виtотовлення облiковоl документацii для
об"екта кчльтурно'i спадщини, тис, гон, ,l5,381

1 5,381 63,028 63.02в 309,778 309,778

кlлькlсть пам яток, на якl оуде виготовлено
науково-проектну докчментацiю, од, 48 48 1 100 1 100

iнtsентаризацiю, картографування, тощо та
виготовлено облiковч докчментацiю ол 2с 2с 7з 73 265 265

эереднl видатки на розроOлення однiо]'
лауково-лроектно'iдокчментаuii, тис гон 35,334 35,334 9.850 9,850 -72 1r: -72,12з
нвентаризацiТ, картографування, тощо та
]иготовлення облiковоi документацij для
эдного об"екта культурноi спадщини, тис,
,рн,

0,769 0,769 0.в63 0,86з 12,224 12,224

буll u luбj ltпu
науково-проектну документацlю до тих, якi
потребчють виготовлення, уо 1 1 17.8 10867 1 086,7
iнвентаризацiя, картоl,рафування, тощо та
виrоrовлено облiкову документацjю до тих,
якi потребують проведення, % 28,7 2в,7 293,7 ,о1 7

5.5 "Вuконання iнвесmuцiйнuх (проекmiв) проерам'|:

17 l

)казники продукту

=
71

17t

7i



Код показн ики
фIнансування

проокrу
(програми),

план вв звlтний
п9рlод з

урахуванням змlн

виконано за
звlтниЙ перlод

Вlдхилоння виконано
всьоrо

залишок
фlнансування на
маЙбуrнl порlоди

1 3 4 5 6=5.4
розоlжностl мlж пOказниками эатвердженими та виконаними виникrlи lHo до умадених договорiв та lHo aKTiB виконаних робiт;

2.2
капlтальнl видатки з угримання

бипчотчиу trпtqцпа х х х

5.6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв''

Порушень по данiй Проfрамi за звiтний перiод не виявленоi

5,7 "Сtпан фiнансовоi dчсцuплiнч":

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборrованость;

6, Узагальнений висновок щодо:

а кmу ал ьн о с m i б юOжеm Hoi' п рое р а м u
У 3s'язку i3 ростом jHTepecy населення до проведення загальномiських заходiв до державних i пам'ятних дат, Програма носить актуальний харакrерi

ефа кm u в н ос m i б ю ёжеlп н ol' п ро е ра м u
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязi;

но р чс н ос m i б юОжаm н oi' п ро е ра м
Дана Програма забезпечуе популяризацiю icTopiT та культурно-мистечькоi спадlдини Запорiзького краю, сприяння суспiльнiй злаrодi, формування iмiджу м. Запорi)окя як
туристичног0 та культурного центру Украiни, а також 3абезпечення культурного обслуговуванвя rородян рiзних вiкових та соцiальних кате[орiй за мiсцем проживання;

0ов еос m ро KoBux наслi dкl в бюdже m Hol' п ро ера м u
Програма мае достроковий TepMiH дiТ;

Дчрекmор 0епарmаменmу кульmурч i mурчзму ЗМР

Гсловлui бухаап 

rmер

С.Q, Бiлов
(iнiцlали та прiзsищв)



Додаток
до l\Летодичних рекомендацiй tцодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних проl-рам

1,

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 piк

Департамент кущьтури i ryризму 3апорiзькоТ MicbKoT ради
(ктпквк м6)

2, 1010000

(наймевуsання головного розпорядника)

(кrпквк мБ)

3, 1017622 0470 Реалiзацiя проrрам i заходiв в галузl_ryр}r!_щу_Е_цурорI!g
ктпквк lйБ) (кФквю (найменування бюджетноi лрограми)

4. Мета бюджетноТ програми: Створення умов для покращення туристичноi привабливостi MicTa

5, Оцiнка ефекrивностi бюджетноi програми за критерiями;

5.1 "Вuконання бюOжеmноi проерамч за напрямамч вчкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

з/п г'lоказники
виконано вlдхилення

загальнии
йонл

спецlальнии
йбн л Разом загальнии 

| 
споцiальни

фонд l й фонл Разом загальний
фонд

спецlальний
фонл Разом

идатки {наданi кредити) 4 367.62: в,,l2 4 37Б,74з 4 330,364321 8,121 4 338, .37,25868 .37.
ч

1.1,

.ёсJllJсчlн llPU.paM l J

mурuзму mа kypopmiB 4 з67,623 8.120 4 з75,743 4 ззо-з64l ,.rrо 4 338,484 -37,259 .37,259

11,Iорганiзацiяiпроведеннятуристичнихзаходiв | 2315,650l l 2315,6501 227s,6зsl l 227s,6зsl -зz.оlzl I -зтоlэ

1 990,09з 1 990,0931 1 989.895l l 1 9в9 B95l _0 198l l _о 1

за paХvHoK зменьшення видаткiа лридбання !]редметiв матерiалiв, обладнання, оплати послуг
1.1,3, 61,880 8.12с 70,000 61,вз2| s,12o| 69,952l _о,O4s| -0,04€
]93qiжHocтi мiж показниками затвердженими та виконавими виникли вiдповИно до чкладених договорiв та зг

5.2 "Вuконання бюёжеmноi проерамч за 0жереламч наOхоOжень спецiальноео фонёу":

з/п показники Гlлан з урахуванням змlн виконано Вiдхилення
,]ишок на початок року х х

т. ч
власних надходжень х х

1,2, нших надходжень х х

Надходження
т.ч

z,3, повернення кредитiв
2.4

3алишок на кiнець року
вт.ч,

3,1
3,2

5,3 "вuконання рфульmаmчвнuх показнuкiв бюёжеmноi проерамч за напрямамч вlrкорчсmання бюожеmнuх кошmiв':

N9

з/п гlо казн и ки пDогDам и
виконано Вiдхилення

заrальний
фонд

спецlальний
фонд Разом заrал ьнии

ahонл
спецlальни

й.hпчл Разом загальний
фонл

спецlальний
ahон л Разом

ореанiзацiя i провеOення mурчсmччнuх захоdiв
lefpqT

1

JUUH виlрdl Ja] aJlbвQl о (ронлу на проведення
viських заходiв туристичного спрямування, тис
-0н, 2 з15.65с 2 з15 65с 2 278,6зЕ 2 27а.63в -з7,012 _з7,01']оясвення 

щодо причин розбiжностей мiж затвердженимц та досягн}тими результативними показниками

]р9дуlIу
l|к,лькtсгь заходiв lчрлстичаоrо спрямуваьня, од, | 6| l 6| бJ Г бт-J

1

]ереднl витрати на проведення одного заходу,
-ов

зв5 942 з85 942 379 77з -6 16ý _6 16s
оясrеdhя цодо гоичин розбiжьостей мiж затверджечими ]а досягнуtиvи р9зул5гативни1,17 показн/каt1l:

'озб,жпос,, ",ж 
по*i

iKocTl

1

lиhdмlкd klJlbkuull lурисIичних заходlв в
]ла8овому перiодi вiдповiдно до фаfiичного

3a з5 зa
п ву "Турчс m u ч нч й i нфор ма цi й н u й це н m р"

}атр€

1

)осяг фlнансовоl пlдтримки за рахунок KomTiB
иiсцевих бюджетiв, тис, грн 1 990 09з 1 990,09з 1 989 89a 1 989,B9g _0 19Е _0,1 9Е

2|(lлькlсть штатниХ одиЕиць, од, | 12| l lil --TrI

1

]ередня кl,
]оацiвника

]ть звернень туристlв на одного
10 000 10 00с 10 00с 10 000

ндекс туристичt
]истема)

привабливостi, бфiцБнТР
4,75 47a 4,7Е 4 7!

3 na lll ер i ал ь но]п ех н i ч Hoi' ба з u, п ровеdе н ня за х о di в)
зат ра

,] 
,,l ,

наtrходження

r
J



1

!i ly-lvlwoal,,lл по UпчоJlGпl

)бладнання i предметiв довгострокового
(ооистчвання, гон, 8 120,0( в 120,00 в 1 20,00 8 120,0с

2
lредметiв, меблiв, матерiалiв, обладнання та
ввентаOю бюджетним чстановам. гDн, 6 880,0с 6 880 00 6 8з2 0( 6 8з2 0с _48,0с _4в,Oс

'lояснення 
щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнчтими о

Розбiхностi мiж показниками затвердженими та 8иконаними виникли вiдповiдно до укладених договорlв та згiдно апis виконаних робiт

3
эЬсяг видаткlв для прOведення ocвiTHix захOдiв,
кпчrпйх стоп А Toll о гпн 55 000,00 55 000 00 55 000,0( 55 000,0с,lродукту

1

сбладнання i предметiв довгострокового
1,0( 1.00 100 1,0с

trl]lDnlUlb JdпJldлlвi ппим lxldllyLlbUH llрилчdппя

предметiв, меблiв матер]алiв, обладвання та
нвентаою ол ,1,0с 100 1,0( 1,0с
кlльхlсть ocBiTnlx заходiв, круглих столiв, якi

1.0с 100 10t 1,0с
lективностl

1

;ерелнl видаlки Ilрилоання ооладнання та
]редметiв довrострокового користуванвя на
)диниuю закладч, гон. 8 120.0( 120 00 8 1 20,00 в 120,0с

чсрчлпl оуlлd l пи l lрилчdппн l lрgлмЕ l lB,

матерiалiв, обладнання та iнвентарю на
одиницю закладч. гон, 6 880,00 6 вв0,00 6 8з2,0( 6 832,0с -48.0с -48 0с

Пояснення щодо п розбiжностеЙ мiж затвердженими та досягнчтими Dезчльтативними пока]
Розбiжпостi мiж показниками затвердженими та виконаними виникли згiдно з DозDахчнкч

эереднl витрати
55 000.00 55 o0o,ool 55 000,0с 55 000.00

1

JlлUUlок JаOеJllечення закrlадlв ооладнанl
]редмеIами довгострокового кристування
]гiд8о звеDнень лепчтатiв уо 100.0с 1 00.0с 100 0( ,100,00
JlдUчlUп JоwоJllЕчсппя Jск]ldлlв llрелмЕldми,
меблями, матерiалами, обладнавням та
нвеhтарем зl iдно звернень депугатiв M,cbkoi
эади, ОЬ 1о0 о0 1 00,0с 1 00,0с 1о0 00
зlдсоток проведення ocвlTHlX заходlв та кр)
]толiв, % 1 00,00 1 00,0с 100 0с 100.0(

L3азначаютJся yci напря[4и використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програми

5,4 "Вuконання пока3нuкiв бюёжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереdньоео року":

роботи туристичного порталу м.3апорiltокя,

N9

з/п показни ки
Попереднlй plK 3вiтний plK Бlдхилення виконання

Iv аlп.атиrYl
загал ьяи и

мбнл Разом
заtальниу

й фонд
8.1j

Разом загал ьнии спецlальни у
Разом

идатки (наданi кредити) 4 Е1 3,56/ 4 -1( -9,
.ч.

-gdJllJdчlя llP9lPaM l Jахgдlв в галУзl
ryризмч та KvDoDTlB 4 аlз 5в: 481з56j а зз0 збl 8,12( 4 зз8.48! -10 0зt .9.87(

т, ч.
JрёdнlJdчlя l llроgеаення mурuсmuчнuх
laxoOiB з 85' 2эt 3 851.238 2 278.вз8 9 ,7я вэя -4о.83о -_г-;тvоистичноrо a ) ootli

;яг витOат, чсього. ч ToMv числi: тис rон

20о 00( ,пп ппr -100 00( -1 nn опr
,]роведення 

i,4iських заходiв туристичного
]пDямчвання тис гон з 651 2зt з 

^51 
,зя 2 278 бзЕ ? )7я 

^зr
_з7 qql

(lJ lbklu l ь вlдвlлувачlв rуристичного порталу
и.Запорiя<жя, од. 1 1оо 0пr 1 100 00с -1 о( _1 о((l] lb(lcl ь зах9дlа туристичного
)прямчвання, од. 1i 1i -А{ -Аa

,срелнl tsитрати на проведення одного
]аходч, tOн, 21л 77с 214 779 a7q 77a. з19 77a. 71 7i

)л. ,4|. зa _8t

Iччq,,..л w,пgпчч9 vl l, lvl ! lуuмлu

@ му нал ьно м у п iOп р u ем сmву
' тvр чс m u ч н u й i нфо ома ui й Hu й чен m п" 962.329 ов, lrа 1 989-895 , сяq яоa 1ов 7яо 1об 78о

4 v звязкч зl a

)осяг QlHaHcoBol пlдтримки за рахунок
iоштiв мiсцевих бюджетiв, тис. гон. 9в2 зr( 9в2 з2с l qяq яq1 1 98о вql 1пв 77с 1лА 77с

за
1оз 14l 1 03.,14Z -1оо oor -1 оо 00r

(lJ lbKlU l ь Jахолlв l уристичного
)лрямчвання. од,

-1 о( -1 0r
Iиiлькjсть звернень тчристiв. од,

;ереднl витрати на проведення одно|-о
}аходу, грн, 10з 144 о( 10з 144 оr -1 пп пr -1оп nr;ередня кlлькlсть звернень туристjв на
)дного працiвника. од, ,|\ АrI 1q 

^rс
10 0оr ,10 00г -зr -аF



кнoстiмiжпoказHика['и3атвepджeHиМитавикoнанимивИниклЙ
lоказники затрат

обладнання j предметiв довгострокового
користчвання, гDн, 8 120,00 8 120,0с

lrq l lру|дчqппл

предметiв, меблiв, матерiалiв, обладнання
та iнвентарю бюджетним vcTaHoBalll. гOн, 6 832,00 6 832,00
00сяг видаткiв для прOведення ocBiTHix
заходiв, круглих столiв, тоц]о, грн, 55 000,00 55 000.00

2 l lоказники продчк],у
KlJloK,UlD Jdкjldлlь, нким lUldHyEabU'

оновлення обладнання i предметiв
довгостDокового кооистчвання, од 1,0с 1 .00
л1,1опlUl о оолJlолlб, xKylM lDldпуоlоUЯ

придбання предметiв, меблiв матерiалiв,
обладнання та iнвентаою, ол, 1 ,0с 1.00
trlJlDкlulD UUёllпlл JdлUлlЕ, KPyl
якi планчсться поовёсти ол ,1 

,0с 1,00

]

азники еФективностl
тёрЕднrЁидытгпргдо.JFнтоогадFанвята-
пред[4етiв довгострокового користування

!9_0дчl-.l[цý*тклад.Y, грн, г- г; ;
w9р9лпl оуlло l пуl l lууlдUdппх l lрслме l lB,

матерiалiв, обладнання та iнвентарю на
эдиниuю закладч гDн 6 832,00 6 832,00
:ереднl витрати на проведення 1-го
эсвiтнього заходч та крчглого столч, гон 55 000,00 55 000,00

ч,r.tл Jqп,lолlо

)бладнанням i предметами
1овгострокового кDистчвання згiдно 100.00 1 00.0с
,]редметами, меблями, матерiалами,
lбладнанням та iHBeHTapeM з[iдно
}веонень лепчтатiв Micbkoi пялй о/л 100 0с 100,00
зlдсоток проведення ocвlTHlx заходiв та
(руглих столiв, % 100,0с 100,00

5,5 "Вuконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерамl':

Код показни ки
фlнансування

проекту
(проrрами),

план на звlтний
перlод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод Вiдхилення виконано

всього

Залишок
фiнансування на
майбутнi перiоди

, 4 5
roЗolжнoстlвиHИклИзаpаХyнoк3мeнЬшeHHявИдаткiвпpидбанняnpeAмё1
зиконаних робiт, зi зменьшення видаткiв на проведення заходiвi

2.2
капlтальнl видатки з утримання

бюджетних vcтaHoB х х х

5,6 "Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоОiв,:

порущень по данiй Програмi за звiтний перiод не виявлено;

5,7 " Сm ан фi на нс oBoi' )чсцuплi н u" :

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборгованость;

6. Узагальнений висновок tлодо:

а кmуал ь н ос m i б ю dже m Hoi' п рое р а м u
Дана Проrрама забе3печуе створення умов для покращення туристичноl'привабливостi Micтa, Програма носить актуальний характерi

ефе кm uB носmi б юOжеmноi' п ро ? р а м u
Програмою забезпечено виконання завдань в повно[4у обсязii

ко pu с н ос m i б юOжеm н oi' п ро z ра м
лаllа l lрограма заоезпечуе'qормування сталого в'l3ноrо туристичного потоку до Запорl)lокя шляхоiv пlдвищення спроможностl lцодо вирооництва, просування, реалlзацllтуристичних проАуктiв, органi3ацii цiкавих подiй для туристiв, гостей та мешканцiв MicTa, розвитку партнерських cTocyнKjB мiж бiзнесом, громадою i владою, створення тапромоцli локальноl туристичноi дестинацi'i,

0о в zoc m ро ков u х н а сл io KiB б юdжеm Hoi' п рое р а м u
Програпrа мас достроковий TepMiH дil'i

Дчрекmор 0епарmаменmу кульmурч i mурвму ЗМР

Головнчй бух?алmер



1,

Додаток
до Методичних рекомендацiЙ ц{одо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрдми
за 20,19 piK

Департамент кульryри i ryртзму 3апорiзькоТ MicbKoi ради
(найменування головноrо розлорядника)

2, ___jggg_ Депа рта мент {yll ьryри i ry ризму Запорi!цg1цщ!ксцрздц
\п l l l^oN lv]o, (найменуsання вiдловiдальноrо виконавчя)

3, 1017324 0443 _БJд]эдлцтЕ9.J9з!9дJз__9акладiв кульryри
ктпквк мБ) (кФквю

4. Мета бюджетноТ проrрами: Забезпечення розвитку iнфраструкгури територiТ

5. Оцiнка ефекгивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5.1 "вчконання бюdжеmноi проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв'':

5,з "вuконання ре7ульmаmuвнuх показнuкiв бюdжеmнот про?рамч за напрямамч вuкорuсmання бюdжеmнuх кочlmiв'':

Т5азначйтйя yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортоп.'t бюджетноi програми,

5,4 "Вuконання показнuкiВ бюdжеmноTпроерамч порiвняно iз показнuкамч попереОньоео року'':

У 201 8 роцi "Реконструкцi'i будiвлi БФ-N92О по вул
Лермонтова,9 м, 3апорiхокя ''

(fiпквк мБ)

з/п показн ики
план з урахуванням змlн виконано Вlдхилення

заrальн ий спецlальний
Разом за гал bl.| и й

фонд
спецlальНи

Разом загальн ии
фонд

споцlальний
фонл Разом

1. Видатки (наданi кредити) 2з.21t 23,21t 2з.2171 .0. _0.0009
вт, ч.

1.1,
ьуdlвнчцmво усmанов Iпа зашаdiв
кульmурч 23.218 23,218 23,217 23,217 .0.001 .0,001

r.rД!р"".д"""" р"-""", :0 оrлТ--- _йм
-UJU|AHUUll МlЖ llUкdзникаМи затвердЖенИмИ та виконанИми виникли вlдповiдно до чкладенИх догов9рiв та згiдНо afriB виконаНих робiт

5,2 "ВчконаннЯ бюdжеmноi пРоерамЧ за ёжереламЧ наёхоdжень спецiальноео фонёу'':

з/п показн ики План з урахуванням змlн виконано Вlдхилбння

алищок на початок року х х
т, ч.

власних надходжень х х
lнших надходжень х х
Надходження
вт,ч.

2.

повернення крqдитiв
2,4.

3 залишок на кiнець Dokv
т.ч

власниц надходжень
3.2. Iiнших надходжень

N9

з/п показни ки

3атверджено паспортоМ ЪбджёТнбТ
п оогоами виконано Вiдхилення

загал ьний
ahонп

спецiальни й

фонд Разом загальнии
фонд

спецlальн и
й фонл Разом загал ьний

фонд
спецlальЁий

Разом

затD€
1 |оьсяг реконсtрчкц, об'еfriв кв м

црgдукту
(лькlсть оо,сfrlа, якl плануеться
эеконструювати, од, 10a 1,0с 1,0с 1,00

1

:ереднl витрати на реконструкцiю одного
)б'Ofiа, тис грн 2з,21е 23,217 2З-21l _0.001 _0,001

:luя9:нення щодо при мlж затвердженими та досягнутими резчльтативними
згiдно

]ерелнl витрати на 1 к8 м, реконструкцil
)б'оfrа, тис, грн. 0,007 0,007 0,007 0,007

,в---;
-----:l]

J,J4|

201 9 роцi _

Добролюбова,1 1 в м. Запорi)tоt(я" та "Реконструкцiя будiвлi комуналЬного закладУ ''Палац культури ''Орбiта'' по вул.

9 q зяl
{иffdмlка кulькоотl оо efilв реконструкцll
]орiвняно з г]опеDеднiм DoKoM О/о

5о оr
]инамlка видаткlв на реконструкцlю порlвняно 3
1опеоедвiм ооком. уо 3Зz ззl

N9

з/п показн ики
Попередн|й plK Звlтний plK Еlдхилення виконання

lv вlлсоткаylзагальний
йонл Разом ull9цlальни

й rЬпял Разом Jаtальнии
йанл ; l разом

,лдатки (наланi коедити) 694,93i 2з -96.659i _96.

(ул ьтури бqа q:l] 694 9з] 2з 21,j ,а,1,, -96.659 l .06 65с



1 Показники затрат

-зlЗzГ5Т-ЗЪZППоказники продукт]L
(lлькlсть oo,0KTlB, якl плануеться
эеконстрчювати, од. 1.00 1,0с

середнl витрати на реконструкцiю одного
об'окта, тис, грн, 23,217
середнl витрати на ,] кв. м, реконструкцll
об'окта, тис, грн. 0,007 0,007

piBeHb готовностi об'октiв реконструкцi]', % 9, о?я
динамlка кlлькостl оо 0ктlв реконструкцll
порiвняно з попереднiм роком, % 50.0( 50.00
дипdмlкd ьила l KlB на PcK9HuI рукцlю
порiвняно з попеOеднiм DoKoM. % 3,34 3.34

3меньшення обсягiв проведених видатr роцi 3а рахунок зменьшення кiлькостi с
694.937 l 694.937 -100.000 100-ооо

loo ol

кlлькlсть оо €ктlв, якl плануеться
реконструювати, од. -1 00 -1 00

Jерсднl ви l ра l и на рсконструкцlю одного

эб'екта, тис, трн, 347.469 347,469 _1 00.00( -,100,00с]ереднl витрати на ,] кв, м, рекOнструкЦiI
эб'скта, тис. грн, 0,1 18 0,1 18 _1 пп ооa 1 00,00с

эiвень готовностi об'сктiв реконстрчкцii, % 2 2.
цинdмlка KlJlbK9qll 0OcKTlB реконструкцll
rорiвняно з попереднiм 0оком, 0/о 200,0 200,0 _loo г _100 с
цинамlка видаткlв на реконструкцlю
]орiвняно з попереднiм роком, % 419,4 419,4 _1 00 -1 оп

Jменьшення оOсягjв проведених видаткiв v 201g роцi за рахунок зЙЪнБПaнi;кЙ;ФФГо6;

5,5 "Вuконання iнвесmчцiйнuх (проекmiв) проерамll :

код показники
фlнансування

проекту
(програми},

план на звlтний
пврlод з

урахуванням змlн

виконано за
звlтний перlод Вlдхилення Виконано

всього

залицJок
фlнансування на
майблнl пsрlоди

2 J 4 5 6=5-4

2,1 всього за iнtsостиL -781,932 828,367 -828,367

ко мунал ьноео за кл аOу " Пала ц
кульmурч "Орбimа" по

lп Прпманmаая q а r, ?эаллrUJ

23,218 23,217 -781,932 828,367 -828,367

оаЕлtsння - неконструкцlя оудlвлl
кOмунальнOг0 закладу "Палац культури

"Орбiта" по вул.Лермонтова, 9 в
rл l]апппiwо

23,218 23,217 _78,],932 828,367 _828,367

2.2 капlтальнl видатки з утрйманнЫ
бюджетних чстанов х х

5,6 "НаявнiсmЬ фiнансовчх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв'':

порущень по данiй Програмi за з8iтний перiод не виявлено;

5,7 " Сm ан фi н а HcoBo| ёчсцu пл iH u'' :

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборгованость;

6. Узагальнений висновок щодо:

а кmуал ь н ос m i б юOже mHoi' п рое р а м ч
У зв'язкУ с постiйниМ розвиткоМ iнфраструктурИ територi'i, Програма носить актуальний характер;

ефекm uв Hocmi бюёrGmно| п роера м u
Проrрамою забезпечено виконання завдань в повному обсязii

ко р u с н ос m i б юOже m Hoi' п ро z р а м
дана Програма забезпечуе створення належних умов закладiв культури для подальшого розвитку творчих здiбностей населення,

0оа еос m ро ков u х н а сл i О Ki в б ю dжеm н oi' п ро е ра м u
У зв'язку с постiйним розвитком iнфраструктурЙ територii, Програма мае достроковий

Дчрекmор dепарmаменmу кульmурч i mурщму ЗМР

ГоповнUй бухеапmер

Ь,

23.21а 23,217

с-о. Бiлов
(iнiчiали та прiзвице)

А-о, HiKimiHa
(iнiцiали та прiзвице)



flодаток
до П/]етодичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програlи

ОЦll-ЛКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮДЖЕТНОТ ПРОГРАМИ
за 2019 piк

1, 32,10 _
(кIпквк мБ)

3, 1013210 1050
кгпквк l\4Б) (кФквк)

4. Мета бюджетноТ програми: 3абезпечення органiзацll та проведення громадських робiт

5. Оцiнка ефекгивностi бюджетноI програми за критерiями:

5,1 "Вчконання бюOжеmноi'проерамч за напрямамч вuкорuсmання бюОжеmнuх кошmiв'':

5.2 "Вчконання бюdжеmноi'проерамч за ёжереламч наdхоdжень спецiальноео фонdу'':

5,3 "вuконання резульmаmuвнuх показнuкiв бюdжеmно|проерамч за напрямамч вuкорuсmання бюожеmнuх кошmiв'':

для органiзац]l та проведення

1 3а3начаються yci напрями використання бюджетних кощтjв, затвердженi паспортом бюджетноi програlvи.

5,4 "Вuконання пока\нuкiв бюОжеmно|про?рамч порiвняно iз показнuкамч попереdньоео року'':
N9

з/п показники
Попереднiй piK Звlтний piK

загальний 
| 
спецlальниЙ

фонл l rьпнп Разом заtальни й спец|ал ьни
й йорл Разом Jагальн ии

ahпgл Разомидатки (наданi кредити)
16



видiлення коштiв для органiзацi]' та

5.5 "Вчконання iнвесmuцiйнuх (проекmiв) проерам'':

5,6 "Наявнiсmь фiнансоеuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв'':
Порушень по данiй Про[рамi за звiтний перiод не виявлево:

5.7 " Сm а н фi на н сов оi Очсцu плi н u'' :

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборгованость;

6. Узагальнений висновок щодо:

а,кmуа л ьнос m i б юOже m Hoi' п ро е р а м u
у зв язку lз проведенllям громодських робiт, Програма носить актуальний характер;

е ф е кtп u в но с m i б юОже m Hoi. п ро ё ра м u
l lрограмою забезпечено виконання завдань в повному обсязi;

ко р u с нос m i б юOж еm н oi' п рое ра м
Лана Програма забезпечуе працевлащ,lуsання беззработнiх якl стоять в центрi зайнятостi,
Оов 2осmрокое uх насл idKis бюёжеmно| п рое ра м uПрограма мае достроковий TepMiH дil';

Дчрекmор dепарпаменmУ хУЛьmуРЧ 1 mурuзму ЗМР

Голавнчй бухеалпер

ё;,*-/
с,о, Бiлов

(iнiчiали та прiэвице)

А,о. Hi\imiHa
(jнiцiали rа прjзвице)


