
1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0217320

(КПКВК МБ)

3. 0217320

(КПКВК МБ)

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвіднош

ення 

фактичних 

та планових 

показників

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвідношен

ня фактичних 

та планових 

показників

Показники ефективності:

середні витрати на проектування реконструкції 

одного об’єкта, тис.грн 2 4,00 6,00 0,667

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція яслів 

ДНЗ „Берізка“ по вул. Абаканська, 54 в м. 

Пирятин Полтавської області, відс.

1 100 100 1,000

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція та 

впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій в Пирятинському 

ліцеї, що знаходиться за  адресою: вул. 

Визволення, 2а в м. Пирятин Полтавської 

області, відс.

1 100 100 1,000

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція та 

впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій в 

Олександрівській філії Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ, 

відс.

1 100 100 1,000

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція 

підвального приміщення в Пирятинському 

ліцеї, що знаходиться за адресою: вул. 

Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської 

області, відс.

1 100 100 1,000

рівень готовності проектної 

документації реконструкції об`єктів: 

реконструкція покрівлі 

загальноосвітньої школи 1-111 ст. №6 по 

вул Гагаріна, 84 в м.Пирятин, 

Полтавської області, відс.

1 100 0 0,000

рівень готовності проектної документації 

реконструкції об`єктів: реконструкція будівлі 

ДНЗ „Пролісок“ по вул. Січових Стрільців, 77 в 

м. Пирятин Полтавської області, відс.
1 100 0 0,000

Середній індекс виконання показників якості (І 

як)

Порівняння результативності бюджетної 

програми із показниками попередніх періодів  (І 

1 ) 

(найменування бюджетного завдання)

Ідентифік

атор 

66,7

66,7

Попередній період Звітний період

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

Проектування реконструкції об`єктів

(найменування головного розпорядника)

(найменування бюджетної програми)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Показники



Кінцевий розрахунок загальної ефективності 

бюджетної програми (Е)

     Ідентифікатор "1" показник-стимулятор

     Ідентифікатор "2" показник-дестимулятор

Критерій оцінки

І1<0,85

0,85≤І1<1

І1≥1

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

балів

Низька ефективність.

133,3

25

Кількість балів

0

15

менше 190 балів

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

 Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із 

показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має 



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0217320

(КПКВК МБ)

3. 0217320

(КПКВК МБ)

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвіднош

ення 

фактичних 

та планових 

показників

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвідношен

ня фактичних 

та планових 

показників

Показники ефективності:

середні витрати на  реконструкцюї одного 

об`єкта, тис.грн
2 933,47 869,27 1,074

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

рівень готовності об`єктів реконструкції: 

реконструкція будівлі ДНЗ „Берізка“ по вул. 

Абаканська, 54 в м. Пирятин Полтавської 

області, відс.

1 100,00 84,56 0,846

рівень готовності об`єктів реконструкції: 

реконструкція мережі водовідведення із 

влаштуванням калізаційно-напірної станції в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 за 

адресою: вул. Європейська, 2а в м.Пирятин 

Полтавської області, відс.

1 100 100 1,000

рівень готовності об`єктів реконструкції: 

рекострукція покрівлі Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 по вул. 

Гагаріна, 84 в м. Пирятин Полтавської області, 

відс.

1 100,00 93,00 0,930

Середній індекс виконання показників якості (І 

як)

Порівняння результативності бюджетної 

програми із показниками попередніх періодів  (І 

1 ) 

Кінцевий розрахунок загальної ефективності 

бюджетної програми (Е)

     Ідентифікатор "1" показник-стимулятор

     Ідентифікатор "2" показник-дестимулятор

Критерій оцінки

І1<0,85

0,85≤І1<1

І1≥1

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність менше 190 балів

Кількість балів

0
0 балів

15

25

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

107,4

92,5

199,9

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має Середня ефективність.

 Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із 

показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

(найменування головного розпорядника)

Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення реконструкції об`єктів

(найменування бюджетного завдання)

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0217320

(КПКВК МБ)

3. 0217320

(КПКВК МБ)

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвіднош

ення 

фактичних 

та планових 

показників

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвідношен

ня фактичних 

та планових 

показників

Показники ефективності:

середні витрати на будівництво одного об`єкта, 

тис.грн
2 1402,00 1325,60 1,058

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

рівень готовності об`єктів будівництва:  

будівництво спортивного майданчика зі 

штучним покриттям по вул.Визволення, 2в в 

м.Пирятин Полтавської області, відc.

1 100,00 100,00 1,000

Середній індекс виконання показників якості (І 

як)

Порівняння результативності бюджетної 

програми із показниками попередніх періодів  (І 

1 ) 

Кінцевий розрахунок загальної ефективності 

бюджетної програми (Е)

     Ідентифікатор "1" показник-стимулятор

     Ідентифікатор "2" показник-дестимулятор

Критерій оцінки

І1<0,85

0,85≤І1<1

І1≥1

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

Забезпечення будівництва об`єктів

(найменування бюджетного завдання)

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

(найменування бюджетної програми)

205,8

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має Середня ефективність.

 Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із 

показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Кількість балів

105,8

100,0

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

менше 190 балів

0
0 балів

15

25



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0217320

(КПКВК МБ)

3. 0217320

(КПКВК МБ)

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвіднош

ення 

фактичних 

та планових 

показників

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвідношен

ня фактичних 

та планових 

показників

Показники ефективності:

середні витрати на розробку одного проекту для 

будівництва об`єкта, тис.грн
2 50,00 50,00 1,000

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

рівень готовності проектної документації  

будівництво об`єктів: будівництво спортивного 

майданчика зі штучним покриттям по 

вул.Визволення, 2в в м.Пирятин Полтавської 

області, відc.

1 100,00 100,00 1,000

Середній індекс виконання показників якості (І 

як)

Порівняння результативності бюджетної 

програми із показниками попередніх періодів  (І 

1 ) 

Кінцевий розрахунок загальної ефективності 

бюджетної програми (Е)

     Ідентифікатор "1" показник-стимулятор

     Ідентифікатор "2" показник-дестимулятор

Критерій оцінки

І1<0,85

0,85≤І1<1

І1≥1

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність менше 190 балів

Кількість балів

0
0 балів

15

25

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

100,0

100,0

200,0

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має Середня ефективність.

 Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із 

показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

(найменування бюджетної програми)

Проектування будівництва об`єктів

(найменування бюджетного завдання)

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0200000

(КПКВК МБ)

3. 0217320

(КПКВК МБ)

4 Результати аналізу ефективності

Висока ефективність Середня ефективність Низька ефективність

1 2 3 4 5

2 Забезпечення реконструкції об`єктів - 199,9 -

3 Забезпечення будівництва об`єктів - 205,8 -

4 Проектування будівництва об`єктів - 200,0 -

Загальний результат оцінки програми 0,0 605,7 133,3

5 Поглиблений аналіз ниької ефективності

№ з/п Назва підпрограми / завдання бюджетної програми

1 Проектування реконструкції об`єктів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності І.О.Цюра

    (підпис)   (ініціали та прізвище)

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не 

досягнуто запланованих результатів

Низька ефективність завдання бюджетної програми виникла у зв’язку з  

збільшенням фактичних витрат  на проектування реконструкції одного 

об’єкта(150%) та зменшенням кількості проектів  реконструкції об`єктів, 

відповідно до затверджених показників паспортів бюджетних програм

(найменування бюджетної програми)

- 133,3

Назва підпрограми / завдання бюджетної програми

Результати аналізу ефективності бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                             

станом на 01.01.2019 року

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

(найменування відповідального виконавця)

(найменування головного розпорядника)

№ з/п

Кількість нарахованих балів

1 Проектування реконструкції об`єктів -






