
1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0200000/'0220000

(КПКВК МБ)

3. 0210150

(КПКВК МБ)

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвіднош

ення 

фактичних 

та планових 

показників

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвідноше

ння 

фактичних 

та планових 

показників

Показники ефективності:

витрати на утримання однієї штатної одиниці, 

тис.грн. 

2 118,37 162,38 0,729 182,59 222,11 0,822

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

динаміка обсягу видатків на забезпечення 

виконання наданих законодавством 

повноважень у порівнянні з минулим роком , 

відс.

1 165,3 168,4 1,019 154,1 174,7 1,133

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

(найменування бюджетного завдання)

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

(найменування головного розпорядника)

(найменування бюджетної програми)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

менше 190 балів

25

113,3

1,13

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

220,5

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

показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

балів

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

25

Кількість балів

0

15

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

101,9

72,9 82,2



0200000

(КПКВК МБ)

0200000/'0220000

(КПКВК МБ)

0210150

(КПКВК МБ)

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвіднош

ення 

фактичних 

та планових 

показників

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми

Виконано Співвідноше

ння 

фактичних 

та планових 

показників

Показники ефективності:

Середні витрати на проведення капітальних 

видатків в одній установі, тис.грн. 

2 625,5 1145,2 0,546 867,0 12777,9 0,068

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

Динаміка обсягу видатків на придбання 

обладнання і предметів довгосрокового 

користування у порівнянні з минулим роком , 

відс.

1 47,0 86,1 1,831 75,7 1115,8 14,738

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

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

менше 190 балів

0
0 балів

15

25

1480,6

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

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

показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Кількість балів

54,6 6,8

183,1 1473,8

0,12

Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад

(найменування бюджетного завдання)

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

(найменування бюджетної програми)



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0200000/'0220000

(КПКВК МБ)

3. 0210150

(КПКВК МБ)

4 Результати аналізу ефективності

Висока ефективність Середня ефективність Низька ефективність

1 2 3 4 5

-

2 Проведення капітальних видатків виконавчими органами 

міських рад

1480,6 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Загальний результат оцінки програми 1701,1 0,0 0,0

5 Поглиблений аналіз ниької ефективності

№ з/п Назва підпрограми / завдання бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності І.О.Цюра

    (підпис)   (ініціали та прізвище)

№ з/п

Кількість нарахованих балів

1
Забезпечення виконання наданих законодавством 

повноважень

220,5

(найменування бюджетної програми)

-

Назва підпрограми / завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не 

досягнуто запланованих результатів

Результати аналізу ефективності бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                             

станом на 01.01.2019 року

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування відповідального виконавця)

(найменування головного розпорядника)


