
1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0215030

(КПКВК МБ)

3. 0215030

(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 навчально-тренувальну 

роботу у ДЮСШ, видатки на утримання яких 

здійснюються з бюджету,  у розрахунку на 

одного учня,  тис.грн. 

2 4,50 4,22 1,066 6,64 7,85 0,846

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання 

яких здійснюються з бюджету, які здобули 

призові місця в регіональних спортивних 

змаганнях, осіб.

1 165,00 202,00 1,224 202,00 268,00 1,327

Динаміка кількості учнів ДЮСШ, видатки на 

утримання яких здійснюються з бюджету, 

порівняно з минулим роком, відс.
2 100 104,65 0,956 104,65 99,07 1,056

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

109,0

106,6 84,6

менше 190 балів

15

119,2

0,79

Кількість балів

215 і більше балів

190-215 балів

218,7

 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.
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Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-

юнацькими спортивними школами

(найменування головного розпорядника)

(найменування бюджетної програми)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Показники

(найменування бюджетного завдання)

Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0215030

(КПКВК МБ)

3. 0215030

(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 капітальних 

видатків в одній установі,  тис.грн. 
2 45,90 45,90 1,000 718,60 914,60 0,786

Середній індекс виконання показників 

ефективності (І еф)

Показники якості:

Динаміка обсягу капітальних  видатків  у 

порівнянні з минулим роком, відс.
1 35,58 14,60 0,410 1565,58 1992,59 1,273

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
15 балів

15

41,0 127,3

0,79

220,8

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

Показники Ідентифік

атор 

Попередній період Звітний період

100,0 78,6

(найменування головного розпорядника)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(найменування бюджетної програми)

Проведення капітальних видатків в  дитячо-юнацькій спортивній  школі

(найменування бюджетного завдання)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради



1. 0200000

(КПКВК МБ)

2. 0200000

(КПКВК МБ)

3. 0215030

(КПКВК МБ)

4 Результати аналізу ефективності

Висока ефективність Середня ефективність Низька ефективність

1 2 3 4 5

2
Проведення капітальних видатків в  дитячо-юнацькій 

спортивній  школі
220,8 - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Загальний результат оцінки програми 439,6 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)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                             

станом на 01.01.2019 року

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(найменування відповідального виконавця)

(найменування головного розпорядника)

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не 

досягнуто запланованих результатів

№ з/п

Кількість нарахованих балів

1

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня 

фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими 

спортивними школами

218,7

(найменування бюджетної програми)

- -

Назва підпрограми / завдання бюджетної програми


