
1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0216030

(КПКВК МБ)

3. 0216030

(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 утримання 1 установи, 

тис.грн. 2 5813,87 5511,10 1,055 7407,60 6362,80 1,164

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

динаміка збільшення обсягу видатків у 

плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду відповідно до 

Програми утримання служби благоустрою, відс.
1 184,23 174,2 0,946 190,42 163,56 0,859

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

0

15

менше 190 балів

25

85,9

1,10

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

227,3

 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

Показники

94,6

105,5 116,4

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Організація благоустрою населених пунктів

Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської 

об’єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника)

(найменування бюджетної програми)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

(найменування бюджетного завдання)

Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0216030

(КПКВК МБ)

3. 0216030

(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:

середня витрати на виконання  1 заходу з 

забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних дитячих майданчиків, 

тис.грн.

2 49,39 46,63 1,059

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

Рівень готовності  виконання завдання, відс. 1 100,00 94,42 0,944

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

215 і більше балів

190-215 балів

менше 190 балів

25

Кількість балів

200,3

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

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

показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Кількість балів

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

0

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

105,9

94,4

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків

(найменування бюджетного завдання)

балів
15



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0216030

(КПКВК МБ)

3. 0216030

(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:

середня вартість капітального ремонту 1 кв. м 

міських шляхів, тис.грн.
2 0,40 0,40 1,000 0,22 0,21 1,048

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

питома вага площі міських доріг та споруд на 

них, що зазнала капітальний ремонт до площі, 

що потребувала капітального ремонту, відс.
1 3,55 3,55 1,000 3,12 3,12 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

25

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

менше 190 балів

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

показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Кількість балів

0
25 балів

15

1,05

229,8

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

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

100,0 104,8

(найменування бюджетної програми)

Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

(найменування бюджетного завдання)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

100,0 100,0

(найменування головного розпорядника)

Організація благоустрою населених пунктів



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0216030

(КПКВК МБ)

3. 0216030

(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:

середня вартість поточного ремонту 1 кв. м 

міських шляхів, тис.грн.
2 0,26 0,26 1,000 0,89 0,89 1,000

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

Динаміка обсягу  видатків на поточний ремонт 

доріг у порівнянні з минулим роком, відс. 1 - - 233,18 233,17 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

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

менше 190 балів

0
25 балів

15

25

225,0

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

100,0 100,0

100,0

1,00

Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

(найменування бюджетного завдання)

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0216030

(КПКВК МБ)

3. 0216030

(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 проведення однієї проектної 

пропозиції, тис.грн.
2 86,67 86,67 1,000

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

рівень готовності проектної пропозиці  

встановлення фонтану з басейном, відс.
1 100,00 100,00 1,000

рівень готовності проектної пропозиці  

придбання та встановлення системи 

автономного сенсорного освітлення, відс.

1

100,00 100,00

1,000

рівень готовності проектної пропозиці 

Придбання металевих табличок та вказівних 

стрілок із світло - відображаючою плівкюю, 

відс.

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

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

менше 190 балів

0
0 балів

15

25

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:

Кількість балів

100,0

100,0

(найменування бюджетного завдання)

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0200000

(КПКВК МБ)

3. 0216030

(КПКВК МБ)

4 Результати аналізу ефективності

Висока ефективність Середня ефективність Низька ефективність

1 2 3 4 5

2
Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування 

вуличних дитячих майданчиків
- 200,3 -

3
Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної 

інфраструктури
229,8 - -

4
Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної 

інфраструктури
225,0 - -

5
Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету 

(бюджету участі)
- 200,0 -

- - - - -

- - - - -

Загальний результат оцінки програми 682,1 400,3 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)

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не 

досягнуто запланованих результатів

№ з/п

Кількість нарахованих балів

1

Забезпечення та здійснення комплексних заходів з 

благоустрою населених пунктів міської об’єднаної 

територіальної громади

227,3

(найменування бюджетної програми)

-

Результати аналізу ефективності бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                             

станом на 01.01.2019 року

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування відповідального виконавця)

(найменування головного розпорядника)

-

Назва підпрограми / завдання бюджетної програми










