Аналіз ефективності виконання бюджетних програм
1.

Пирятинська міська рада
(найменування головного розпорядника)
Дошкільна освіта
(найменування бюджетної програми)
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти
та виховання дітей

0100000
(КПКВК МБ)

2.

0111010
(КПКВК МБ)

3.

0111010
(КПКВК МБ)

(найменування бюджетного завдання)

Показники

Ідентифік
Попередній період
Звітний період
атор
Затверджено Виконано Співвіднош Затверджено Виконано Співвідноше
ення
ння
паспортом
паспортом
фактичних
фактичних
бюджетної
бюджетної
та планових
та планових
програми
показників
програми
показників

Показники ефективності:
витрати на перебування 1 дитини в
дошкільному закладі, тис.грн.
Середній індекс виконання показників
ефективності (І еф)
Показники якості:
середня кількість днів відвідування 1 дитини
(діто-дні/к-ть дітей, що відвідують), діто/дні

2

14,36

14,25

1,01

23,52

100,80

1

198,57

Середній індекс виконання показників якості (І
як)

100,32

0,51

107,00

Ідентифікатор "2"

показник-дестимулятор

Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із
показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:
Критерій оцінки
І1<0,85
0,85≤І1<1
І1≥1

Кількість балів
0
15
25

25 балів

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:
Ефективність бюджетної програми
Кількість балів
Висока ефективність
215 і більше балів
Середня ефективність
190-215 балів

Низька ефективність
Середня ефективність

Низька ефективність

99,71

0,93

93,19

Порівняння результативності бюджетної
1,10
програмирозрахунок
із показниками
попередніх
періодів (І
Кінцевий
загальної
ефективності
229,45
бюджетної програми (Е)
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має

показник-стимулятор

1,11

111,26

50,52

Ідентифікатор "1"

21,14

менше 190 балів
190-215 балів

менше 190 балів

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

висока ефективність.

1.
2.

3.

0100000

Пирятинська міська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

0111010

Дошкільна освіта

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

0111010

Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетного завдання)

Показники

Ідентифік
Попередній період
Звітний період
атор
Затверджено Виконано Співвіднош Затверджено Виконано Співвідноше
ення

паспортом

фактичних

бюджетної

та планових

програми

ння

паспортом

фактичних

бюджетної

показників

програми

1,28

295,24

та планових
показників

Показники ефективності:
середні витрати на проведення капітальних
видатків в одному закладі, тис.грн.
Середній індекс виконання показників
ефективності (І еф)
Показники якості:
Динаміка обсягу видатків на придбання
обладнання і предметів довгострокового
користування у порівнянні з минулим роком,
відс.
Динаміка обсягу видатків на проведення
капітального ремонту у порівнянні з минулим
роком

2

260,37

203,56
127,91

140,46

125,82

101,15

0,80

56,71

51,80

0,91

1

307,24

238,00

0,77

174,85

120,62

0,69

78,93

80,16
1,10
245,62

бюджетної програми (Е)
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має
Ідентифікатор "1"

показник-стимулятор

Ідентифікатор "2"

показник-дестимулятор

Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із
показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:
Кількість балів

І1<0,85

0

0,85≤І1<1

15

І1≥1

25

25 балів

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:
Ефективність бюджетної програми

Кількість балів

Висока ефективність

215 і більше балів

Середня ефективність

190-215 балів

Низька ефективність

1,40

1

Середній індекс виконання показників якості (І
як)
Порівняння результативності бюджетної
програми
із показниками
попередніх
періодів (І
Кінцевий розрахунок
загальної
ефективності

Критерій оцінки

210,20

менше 190 балів

висока ефективність.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року
1.

(КПКВК МБ)

Пирятинська міська рада
(найменування головного розпорядника)
Пирятинська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

0111010

Дошкільна освіта

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

0100000
(КПКВК МБ)

2.
3.

4

0100000/'0110000

Результати аналізу ефективності
Кількість нарахованих балів

№ з/п

1
1
2

5

№ з/п

Назва підпрограми / завдання бюджетної програми

Висока ефективність

2
Забезпечити створення належних умов для надання на
належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3
229,45

Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних
закладах

245,62

Загальний результат оцінки програми

475,07

Середня ефективність Низька ефективність

4

5

Поглиблений аналіз ниької ефективності

Назва підпрограми / завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не
досягнуто запланованих результатів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.О.Цюра
(підпис)

(ініціали та прізвище)

