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Порядок

проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, 

заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які

отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів

(визначає механізм організації та проведення моніторингу виконання (реалізації) 

програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів, 

передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 2507020 "Фінансова

підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю«)

Як здійснюється моніторинг з виконання
(реалізації) програм (проектів, заходів)



Моніторинг - комплекс взаємопов'язаних заходів організаційного та 

технічного характеру щодо отримання, аналізу, порівняння, зберігання та 
використання інформації про виконання (реалізацію) програми (проекту, 
заходу), результативних показників, на основі яких проводиться аналіз 
виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) громадськими 
об'єднаннями та бюджетної програми.

 отримання об'єктивної інформації про результативність виконання 
(реалізації) програми (проекту, заходу), а також прогнозування 
подальшого використання результатів;

 забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, наданих 
громадським об'єднанням - переможцям конкурсу;

 забезпечення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) 
статистичною та аналітичною інформацією про виконання 
(реалізацію) програми (проекту, заходу).



Моніторинг проводиться шляхом:

відвідування представниками Фонду та його
територіальних відділень заходів, що проводяться під час 
виконання (реалізації) програм (проектів), анкетування
учасників та організаторів програми (проекту, заходу);

аналізу фінансового та підсумкового звітів про виконання 
договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, 
заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів, 
інформаційних матеріалів, інформації у засобах масової 
інформації. 

до участі у проведенні моніторингу також можуть 
залучатися (за згодою): члени конкурсної комісії для 
розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів
моніторингу стану виконання (реалізації) програм
(проектів, заходів) та представники громадських
об’єднань



Моніторинг виконання 
(реалізації) програм 

(проектів, заходів) має 
забезпечити:

Забезпечення організатора 
конкурсу інформацією щодо 

успішного впровадження 
програми (проекту, заходу)

Забезпечення конкурсної комісії 
інформацією для остаточного 

висновку та ухвалення рішення 
про виконання/невиконання 

програми

Здійснення контролю з боку 
Фонду за ходом виконання 

(реалізації)  програми (проекту, 
заходу)



До уваги!

Якість написання програми (проекту, заходу), 
визначення мети, завдань, очікуваних результатів та 
результативних показників, цільової аудиторії, якість і 
чіткість визначення показників цих складових має 
прямий вплив на якісне проведення моніторингу. 
Розмиті, нечіткі, занадто загальні формулювання, 
відсутність кількісних показників ускладнює проведення 
й самого моніторингу та підвищує ризик отримання 
негативних висновків моніторингу. Основою для 
проведення моніторингу впровадження програми 
(проекту, заходу) є система вимірюваних показників 
мети, завдання та очікуваних результатів програми 
(проекту, заходу).















Висновки!
За результатами моніторингу Фондом складається моніторинговий звіт за 

формою, встановленою згідно із додатком до цього Порядку, для подальшого подання
його конкурсній комісії.

У разі необхідності до моніторингового звіту додаються висновки, рекомендації чи
зауваження щодо результативності виконання (реалізації) програм (проектів, заходів).

На основі моніторингу визначаються:

 позитивні результати виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);

 причини неефективного виконання бюджетної програми (пропонуються заходи, 
необхідні для поліпшення організації її виконання).

Результати моніторингу враховуються під час конкурсного відбору програм (проектів, 
заходів), для виконання яких надається державна підтримка, на наступний рік.


