
Додаток 2
Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм

станом на 01.01.2019 року

1. 02 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми 1

Кількість нарахованих балів

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 3 4 5 6

1

0210150

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської 225,6

2
0210180 Інша діяльність у сфері державного 

управління 199,1

3 0211010 Надання дошкільної освіти 149,2

4

0211020

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 195,1

5
0211090

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми 200,7

6

0211100

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, 
театральними, хоровими, мистецькими) 196,2

7 0211150 Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів 250,0

8 0211160 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освіти 213,4

9

0213140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) 200,0

10 0213210 Організація та проведення громадських 41,1

11 0213240 Інші заклади та заходи 200,9

12 0214030 Забезпечення діяльності бібліотек 219,8
13 0214040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 189,8

14
0214060

Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 250,0

15 0214080 Інші заклади та заходи в галузі культури 
і мистецтва 148,7

16 0215010 Проведення спортивної роботи в регіоні 250,0

17 0215030 Розвиток дитячо-юнацького та 
резервного спорту 147,7

18 0215040 Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури 202,0

19 0215050 Підтримка фізкультурно-спортивного 250,0



20
0216010

Утримання та ефективна експлуатація 
об`єктів житлово-комунального 

господарства 204,7
21 0216030 Організація благоустрою населених 180,3
22 0216040 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної 200,0

23 0216080 Реалізація державних та місцевих 
житлових програм 200,2

24 0217130 Здійснення заходів із землеустрою 200,0

25 0217320 Будівництво об`єктів соціально-
культурного призначенн 200,0

26 0217360 Виконання інвестиційних проектів 201,7

27 0217460 Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктур 203,8

28 0217680 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 200,0

29 0218310 Запобігання та ліквідація забруднення 
навколишнього природного середовища 171
Середній результат оцінки програм 212,0 180,4 121,7

1 Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту 
бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
КПКВК 

МБ Назва бюджетної програми2

Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів через які 

не досягнуто запланованих результатів
1 2 3 4

1

0211010 Надання дошкільної освіти
В зв'язку з проведенням капітального ремонту 

груп в ЗДО "Веселка" та хворобою дітей, 
зменшились діто-дні відвідування, виконання 

даного показника становить 42,4 %.           

2

0213210 Організація та проведення громадських 
робіт

В зв'язку зі зменшенням відшкодування з 
Державного бюджету частини витрат на оплату 

праці за виконані громадські роботи, 
збільшились середні витрати на одного 

працівника за рахунок бюджету громади, 
виконання показника становить 41,1%    

3

0214080 Інші заклади та заходи в галузі культури 
і мистецтва

В зв'язку із збільшенням ціни за одиницю 
експонату зменшилась кількість придбаних 

експонатів до запланованих виконання даного 
показника становить 30%

4

0215030 Розвиток дитячо-юнацького та 
резервного спорту

Через хворобу зменшилась кількість учнів 
комунальних ДЮСШ, видатки на утримання 
яких здійснюються з бюджету, які здобули 
призові місця в всеукраїнських спортивних 

змаганнях виконання показника становить 40%

2Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Міський голова В.І.Колісніченко
    (підпис)   (ініціали та прізвище)


