
1. 310
(КВК ДБ)

2. 3101000

(КПКВК ДБ)

3. 3101710 0320
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

4.

5.

5.1

(тис. грн)

плану зі 

змінами від 

плану

факту від 

плану 

4 500,0 4 500,0                       - 

4 500,0 4 500,0                       - 

Додаток

до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

головними розпорядниками коштів державного бюджету

(пункт 2 розділ ІV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

Китайської Народної Республіки (м. Ухань)
(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики:

Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом

Мета бюджетної програми:

Міністерство інфраструктури України
(найменування головного розпорядника коштів)

Апарат Міністерства інфраструктури України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей

із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території

   Репатріація  громадян  України  з  міста  Ухань,  КНР,  внаслідок поширення на території КНР  гострої  респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2

Завдання бюджетної програми:

Організації спеціальних авіарейсів, необхідність яких викликана загостренням епідеміологічної ситуації у світі

Видатки / надання кредитів

Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

№ 

з/п
Напрями використання бюджетних коштів план

план зі 

змінами
1 факт

відхилення, (+,-)

1.

ВСЬОГО за бюджетною програмою

у т.ч.: загальний фонд

       спеціальний фонд



2

4 500,0 4 500,0                       - 

4 500,0 4 500,0                       - 

5.2.

(тис. грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

1. 5000 4 500,0 4 500,0                       - 

4 500,0 4 500,0                       - 

6. 

(тис. грн)

всього
з неї 

прострочена
всього

з неї 

прострочена

1.

1.1

1.2

1.1.

Заходи з евакуації громадян України з міста Ухань, КНР

у т.ч.: загальний фонд

       спеціальний фонд

плану зі змінами від плану факту від плану

Інші видатки

ВСЬОГО

Кількість змін до плану      ‒     , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника      ‒     

1 
Примітка: Зміни до бюджетної програми упродовж звітного року не вносилися

2
Примітка: Посилення відповідальності за життя і безпеку тих, хто опинився у складних обставинах через надзвичайні ситуації та небезпечні події, спонукало до застосування адресної

соціальної допомоги та підтримки з боку держави. Урядом прийнято рішення про невідкладну евакуацію громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV

на території Китайської Народної Республіки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету

Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

№ 

з/п

КЕКВ / 

ККК

Найменування 

показника

План План зі змінами Факт
Відхилення, (+/-)

на початок 

звітного року

на кінець звітного року

ВСЬОГО за бюджетною програмою

загальний фонд, всього

спеціальний фонд, всього

Примітка: Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

Примітка: На підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 № 129 "Про евакуацію громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV у

Китайській Народній Республіці" та від 05.02.2020 № 99 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» Мінінфраструктури виділено бюджетні кошти на здійснення

заходів з евакуації громадян України та членів їх сімей

Стан фінансової дисципліни

№ 

з/п

КЕКВ / 

ККК
Найменування показника

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

на початок 

звітного року

на кінець звітного року
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7. 

7.1. 

плану зі 

змінами від 

плану

факту від 

плану

1.

2.

2.1. 1 1                       - 

3.

4.

4.1. 100,0 100,0                       - 

7.2.

всього
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
всього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
всього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

1.1. 4 500,0 4 500,0            4 500,0              4 500,0 

1.

2.

2.1. 1 1                      1                        1 

3.

4.

4.1. 100,0 100,0               100,0                 100,0 

1.1. Заходи з евакуації громадян України з міста Ухань, КНР

затрат

продукту

кількість здійснених спеціальних авіарейсів для репатріації

громадян України з міста Ухань, КНР, од.

ефективності

рівень реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події, що

несуть загрозу життю громадян, %

Результативні показники

Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

№ 

з/п
Напрями використання бюджетних коштів План

План зі 

змінами
Факт

Відхилення, (+,-)

Заходи з евакуації громадян України з міста

Ухань, КНР, тис. грн

затрат

продукту

кількість здійснених спеціальних авіарейсів для

репатріації громадян України з міста Ухань, КНР,

од.

ефективності

рівень реагування на надзвичайні ситуації та

небезпечні події, що несуть загрозу життю

громадян, %

якості

Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було через відсутність зазначеної програми. У 2020 році виконання визначених завдань та результативних

показників напряму забезпечено повному обсязі

якості

Примітка: Результативні показники напряму "Заходи з евакуації громадян України з міста Ухань, КНР" виконані в повному обсязі

Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

№ 

з/п

Напрями використання бюджетних коштів / 

результативні показники

2019 рік                                                                            

(факт за рік, що передує звітному)

2020 рік                                                                                                              

(факт за звітний рік)
Відхилення, (+,-)




