
Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної, сільської рад

     Мета: Організаційне,  інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення

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

селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів з дотриманням гендерної рівності

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середня вартість 1 
кВт. грн.
(дестимулятор)

2,83 2,83 1,00 3,44 3,44 1,00

середня вартість 1 
м.куб.грн.
(дестимулятор)

14,58 14,58 1,00 8,99 8,99 1,00

середня кількість 
виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг 
на одного працівника 
(в стому числі жінок) 
од. (стимулятор)

32,00 39,00 1,21 47,00 105,00 2,23

Показники якості х х х х х х
співвідношення 
оплоченої 
електроенергії до 
використаної відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00

співвідношення 
оплаченого 
природного газу до 
використаного відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00

рівень виконання 
наданих 
законодавством 
повноважень відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
            Ї(еф)=   (3,44/3,44) + (8,99/8,99) + (105,00/47,00) / 3*100= 141,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) +(100,00/100,00) +(100,00/100,00)/ 3*100 = 100,00 балів
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в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз=    (2,83/2,83) + (14,58/14,58) + (39/32) / 3*100= 107,00 балів
Ї1= 141,00/107,00=1,31≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,31,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=141+100+25 = 266,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        
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Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на  27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                       Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.  0110150      Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне

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

створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

    
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

1 Завдання 
Забезпечення виконання 
наданих законодавством 
повноважень

266,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

266,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

27.01.2020 р.
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Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Інша діяльність у сфері державного управління

Мета: Забезпечення  розвитку  об’єктів  місцевого  самоврядування  з  дотриманням

гендерної рівності

Завдання: Забезпечення  виготовлення  проектно-кошторисної  та  технічної
документації, придбання товарів, поточний та капітальний ремонт, будівництво

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні витрати на 
виготовлення 
тех..документації на 
один об’єкт грн. 
(дестимулятор)

13076,92 7157,06 1,82

середні витрати на 
виготовлення ПКД, 
кап.ремонту та 
будівництва одного 
об’єкту грн.
(дестимулятор)

1028970,50 965563,62 1,06

середні витрати на 
проведення 
поточного ремонту 
одного об’єкту

27884,00 27708,00 1,00

Показники 
якості

х х х х х х

рівень готовності 
технічної 
документації відс.
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

рівень готовності 
ПКД, об’єктів 
кап.ремонту та 
будівництва відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Рівень готовносі 
об‘єктів по поточних 
ремонтах відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (13076,92/7157,06) + (1028970,50/956563,62) + (27884,00/27708,00) / 3*100= 129,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
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Ї(як)=(100,00/100,00) +(100,00/100,00) +(100,00/100,00)/ 3*100 = 100,00 балів
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх 
періодів:
 Ї(еф) баз= 129,00-100,00=29,00 балів
 Ї1= 129,00/29,00=4,44 

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних 
програми із показниками попередніх періодів. Оскільки Ї1 = 4,44  що відповідає критерію 
оцінки Ї1≥1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=129+100+25 = 254,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        
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 Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                       Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180     Інша діяльність у сфері державного управління

    
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
1 Забезпечення  виготовлення

проектно-кошторисної  та
технічної  документації,
придбання товарів, поточний та
капітальний  ремонт,
будівництво

254 - -

Загальний результат оцінки 
програми

254 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

27.01.2020 р.
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Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

Мета: Зміцнення  та  поліпшення  здоров’я  населення  шляхом  забезпечення  портеб

населення у первинный медичній допомозі

Завдання: Забезпечення  та  покращення  надання  населенню  первинної  медичної
допомоги за місцем проживання (перебування)
            Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджено Виконано
Виконання

плану
Затверджено Виконано

Виконання
плану

Показники ефективності х х х х х х
середні витрати на 1 
куб.метр природного газу 
грн.(дестимулятор)

15,07 15,07 1,00 8,99 8,99 1,00

 середні витрати на 
закупівлю медичних 
препаратів для одного 
хворого грн.. 
(дестимулятор)

- - - 14300,00 14162,00 1,00

середня вартість одного 
медичного препарату 
хворого грн.. 
(дестимулятор)

- - - 150,00 150,00 1,00

Показники якості х х х х х х
рівень забезпечення 
природним газом відс.
(стимулятор)

- - - 100,00 100,00 1,00

 рівень забезпечення 
медичними препаратами, 
осіб, чкі потребують 
лікування відс.
(стимулятор)

- - - 100,00 100,00 1,00

рівень оновлення 
матеріально-технічної 
бази порівняно з минулим
роком відс. (стимулятор)

- - - 100,00 0,00 0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:            
Ї(еф)=  (8,99/8,99)+(14300,00/14162,00) )+(150,00/150,00)/3*100=100,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) +(100,00/100,00)+ (0,00/100,00)/ 3*100 = 66,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= )=   (15,07/15,07)/1*100=100,00 балів
Ї1= 100,00/100,00=1,00≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=100+66+25 = 191
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При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        
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Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                       Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.         0112111     Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної

медичної (медико-санітарної) допомоги

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

1 Завдання
Забезпечення  та  покращення
надання  населенню  первинної
медичної  допомоги  за  місцем
проживання (перебування)

191,00

Загальний результат оцінки 
програми

191,00

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)
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Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Мета: Забезпечення соціального захисту та підтримка соціально-незахищених верств

населення з урахуванням гендерного аспекту.

Завдання: Забезпечення  надання  одноразової  фінансової  допомоги,  виготовлення  і
встановлення надгробної споруди учаснику АТО.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

Середній розмір 
витрат грн.. 
(стимулятор)

240,00 442,00 1,84 919,81 785,95 0,85

 Середній розмір 
витрат АТО грн..
(стимулятор)

4000,00 4000,00 1,00 4000,00 0,00 0,00

Показники якості х х х х х х
Рівень забезпечення  
допомогою людей до 
потреби відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,0 100,00 100,00 1,0

Рівень виконання 
завдання по 
виготовленню та 
встановленню 
надгробної споруди 
(дошки) загиблому 
учаснику АТО

100,00 100,00 1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
            Ї(еф)=   (785,95/919,81) + (0,00/4000,00) / 2*100= 42 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) +(100,00/100,00) / 2*100 = 100,00 балів
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= )=   (442,00/240,00) + (4000,00/4000,00) / 2*100= 142,00 балів
Ї1= /142,00=≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,31,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=42+100+25 = 167,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність.
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Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                       Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.        0113242     Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

    
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

1 Завдання 
Забезпечення надання 
одноразової фінансової 
допомоги, виготовлення і 
встановлення надгробної 
споруди учаснику АТО.

- - 167,00

Загальний результат оцінки 
програми

- - 167,00

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3
0113242  «Інші  заходи  у

сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення»

У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської сільської 
ради за бюджетною програмою КПКВКМБ " 0113242 
"Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення" здійснювалось в межах затвердженого 
кошторису. Надання матеріальної допомоги 
здійснювалось згідно рішень виконавчого комітету за 
видатки, тільки в межах бюджетних асигнувань та на 
основі наданих заяв громадян, забезпечуючи цільове 
спрямування та використання бюджетних коштів. Для 
повного та вчасного використання коштів оперативно та 
відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що
надавались до казначейства. Протягом бюджетного року 
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було забезпечено 299  громадян матеріальною допомогою
на загальну суму 235000,00 грн.  (А планувалося 
забезпечити мат.доп 212 осіб ).Було виготовлено та 
встановлено надгробну споруду (дошку) загиблому 
учаснику АТО.
 Всі видатки проводились в рамках Програми соціального
захисту населення Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік 
В цілому, заплановані Програмою заходи виконані, 
оскільки всі громадяни які звернулися по допомогу - 
отримали її.

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)
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Аналіз ефективності бюджетної програми
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Мета: Забезпечити  створення  середовища  для  культурного,  творчого  та  духовного

розвитку громади

Завдання: Забезпечення проведення заходів в галузі культури і мистецтва з урахуванням
гендерного аспекту

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні витрати на 
проведення одного 
заходу   грн..               
(дестимулятор)

40000,00 39988,84 1,00 54000,00 47330,66 1,14

Показники якості х х х х х х
рівень виконання 
завдання відс.
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
                        Ї(еф)= ( 54000,00/47330,66)/1*100=114,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00)/1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= )=   (40000,00/39988,84) /1*100= 10,00 балів
Ї1= 114,00/100,00=1,14 ≥1=25 балів

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,14,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=114,00+100,00+25 = 239,00

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        
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Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на  27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3. 0114082        Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Забезпечення  проведення
заходів  в  галузі  культури  і
мистецтва  з  урахуванням
гендерного аспекту

239,00 -

Загальний результат оцінки 
програми

239,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)
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Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Мета: Створення умов для повноцінного функціонування фізкультурно-оздоровчої та

спортивно-масової роботи

Завдання:     Сприяння  діяльності  закладів  фізичної  культури  та  спорту  та  організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні витрати на 
проведення одного 
заходу грн.                  
(дестимулятор)

2727,27 2726,45 1,00 2500,00 2463,83 1,01

Показники якості х х х х х х
збільшення кількості 
заходів (стимулятор)

9,00 9,00 1,00 9,00 9,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
                        Ї(еф)= ( 2500,00/2463,83)/1*100=101,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(9,00/9,00)/1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= )=   (2727,27/2726,45) /1*100= 100,00 балів
Ї1= 101,00/100,00=1,01≥1=25 балів

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,01,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=101,00+100,00+25 = 226,00

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        
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Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на  27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0115062      Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

  
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання
Сприяння діяльності закладів 
фізичної культури та спорту та 
організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості

226,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

226,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)
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Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Організація благоустрою населених пунктів

Мета: Здійснення комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою

населених пунктів, покращення умов проживання мешканців громади

Завдання: Забезпечення благоустрою території громади
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

Середні витрати на 
один вид послуг   грн.
(дестимулятор)

195821,40 195821,40 1,00 327599,80 327599,68 1,00

Показники якості х х х х х х
Рівень забезпечення 
громади необхідними 
послугами по 
благоустрою відс. 
(стимулятор)

100,0 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (327599,80/327599,68) / 1*100= 100,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00)/ 1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= )=   (195821,40/195821,40) / 1*100= 100,00 балів
Ї1= 100,00/100,00=1,00≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=100+100+25 = 225,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        
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Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Організація благоустрою населених пунктів

Мета: Здійснення комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою

населених пунктів, покращення умов проживання мешканців громади

Завдання: Забезпечення оплати вуличного освітлення
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

Середні витрати на 
один кВт 
(дестимулятор)

2,80 2,83 0,98 3,44 3,44 1,00

Показники якості х х х х х х
Співвідношення 
оплаченої 
електроенергії до 
використаної
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (3,44/3,44) / 1*100= 100,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00)/ 1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= )=   (2,80/2,83) / 1*100= 98,00 балів
Ї1= 100,00/98,00=1,02≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,02,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=100+100+25 = 225,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0116030.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на  27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0116030      Організація благоустрою населених пунктів

  
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Забезпечення надання послуг по
благоустрою території

225,00 - -

Оплата вуличного освітлення 225,00 - -
Загальний результат оцінки 
програми

225,00

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0116030.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді
Програма: Здійснення  заходів із землеустрою

Мета: Організація і здійснення землеустрою, забезпечення сталого розвитку земельних

відносин

Завдання: Забезпечення розробки та виготовлення землевпорядної документації
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні видатки на 1 
га (дестимулятор)

683,66 683,66 1,00

середня вартість 
одного об’єкту грн. 
(дестимулятор)

7684,40 7684,40 1,00

Показники якості х х х х х х
співвідношення 
кількості змінених 
меж до потреби 
(стимулятор)

40,00 40,00 1,00

рівень готовності 
об’єктів

100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:    
Ї(еф)= (7684,40/7684,40)/1*100=100,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00)/ 1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= )=   (683,66/683,66) / 1*100= 100,00 балів
Ї1= 100,00/100,00=1,00≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=100,00+100,00+25 = 225,00

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117130.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                        Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0117130      Здійснення заходів із землеустрою

  
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Забезпечення розробки та 
виготовлення землевпорядної 
документації

225,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

225,00

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117130.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Мета: Забезпечення  будівництва  об’єктів  житлово-комунального  господарства  з

урахуванням гендерних аспектів

Завдання:     Забезпечення виготовлення ПКД, закупівля обладнання та виконання робіт з
будівництва об’єктів з урахуванням гендерного аспекту

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні витрати на 
виготовлення ПКД по
будівництву одного 
об’єкту грн. 
(дестимулятор)

104695,00 104693,03 1,00

середні витрати на 
будівництво одного 
об’єкту грн. 
(дестимулятор)

60840,00 60840,00 1,00

середні витрати на 
один майданчик грн..
(дестимулятор)

174552,50 174552,08 1,00

Показники якості х х х х х х
 рівень готовності 
об'єкта відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

рівень готовності 
об'єкта будівництва 
відс. (стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Рівень готовності 
дитячих майданчиків 
відс. (дестимулятор)

100,00 100,00 1,00

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
            Ї(еф)=   (104695,00/104693,03) + (60840,00/60840,00) + (174552,50/174552,08) / 3*100= 100,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) +(100,00/100,00) +(100,00/100,00)/ 3*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї1= 100,00-25,00 =75,00
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів .Відсутність даних зменшило значення шкали ефективності на 25 
балів для Ї1= 75,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим параметром для даної програми за 
шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117310.DOC



Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 
суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=100+100+25 = 225,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117310.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0117310      Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

  
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Забезпечення  виготовлення
ПКД,  закупівля  обладнання  та
виконання  робіт  з  будівництва
об’єктів  з  урахуванням
гендерного аспекту

225,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

225,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117310.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма:  Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Мета: Забезпечення  розроблення  схем  планування  та  забудови  території  Лука-

Мелешківської ОТГ (містобудівна документація)

Завдання: Забезпечення виготовлення генеральних планів Лука-Мелешківської ОТГ
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні витрати на 
один об’єкт грн..
(дестимулятор)

98604,50 63604,50 1,55

Показники якості х х х х х х
рівень готовності 
генеральних планів 
відс. (стимулятор)

100,00 27,06 0,27

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (98604,50/63604,50) / 1*100= 155,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(27,06/100,00))/ 1*100 = 27,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= 155-100= 55,00 балів
Ї1= 155,00/55,00=2,81≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 2,81,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=155+27+25 = 207,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117350.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0117350      Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Забезпечення виготовлення 
генеральних планів Лука-
Мелешківської ОТГ

- 207,00 -

Загальний результат оцінки 
програми

- 207,00 -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117350.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури
об`єднаних територіальних громад

Мета: Забезпечення розвитку дорожньої  інфраструктури у відповідності до потреб та

інтересів жінок і чоловіків, дівчат і хлопців у всій їх різноманітності

Завдання: Забезпечення покращення об’єктів дорожньої інфраструктури, відповідно до
реальних потреб різних статей та різних соціальних груп населення

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

Середні витрати на 
будівництво одного 
об'єкту грн..
(дестимулятор)

1024017,00 959295,43 1,06

589407,00 573882,89 1,02

Показники якості х х х х х х
 Рівень готовності 
об’єктів відс.
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Рівень забезпечення 
потреб та 
задоволення інтересів
жінок і чоловіків та їх
груп на об’єктах, що 
були відремонтовані 
відс. (стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (589407,00/573882,89) / 1*100= 102,00 балів
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) +(100,00/100,00) / 2*100 = 100,00 балів
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз=   (1024017,00/959295,43) / 1*100= 106,00 балів
Ї1= 102,00/106,00=0,96 (0,85≤ Ї1‹1)=15 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 0,96,  що відповідає критерію оцінки 0,85≤ Ї1‹1, то за
цим параметром для даної програми за шкалою нараховується 15 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=102+100+15 = 217,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117362.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0117362    Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури
об`єднаних територіальних громад

  
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання
Забезпечення  покращення
об’єктів  дорожньої
інфраструктури,  відповідно  до
реальних  потреб  різних  статей
та  різних  соціальних  груп
населення

217,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

217,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117362.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій

Мета: Забезпечення  виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  здійснення  заходів

щодо соціально-економічного розвитку

Завдання: Будівництво дитячих майданчиків
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

Середні витрати на 
будівництво одного 
об'єкта грн..
(дестимулятор)

125000,00 125000,00 1,00

125000,00 114814,45 1,08

Показники якості х х х х х х
 Рівень готовності 
об’єктів будівництва 
відс.(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (125000,00/114814,45) / 1*100= 108,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) / 1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз=   (125000,00/125000,00) / 1*100= 100,00 балів
Ї1= 108,00/100,00=1,08 ≥1 =25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,08,  що відповідає критерію оцінки  Ї1≥1, то за цим
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=108+100+25 = 233,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117363.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0117363    Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

  
 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми) 
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання

Будівництво дитячих 
майданчиків

233,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

233,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117363.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма:  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

Мета: Забезпечення  ефективності  освітнього  процесу  в  інклюзивних  групах  дітей  з

особливими  освітніми  потребами,  приведення  території  закладу,  будівель  та  приміщень  у

відповідність із вимогами державних будівельних норм щодо закладів дошкільної освіти та

інклюзивності

Завдання: Забезпечення облаштування інклюзивно-ресурсного центру для проведення
психолого-педагогічнх  та  корекційно-розвиткових  занять  з  дітьми  з  особливими  освітніми
потребами

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середня вартість 
реконструкції одного 
об'єкту грн..
(дестимулятор)

238433,00 238433,00 1,00

середня вартість 
виготовлення ПКД 
реконструкції 
приміщення грн. 
(дестимулятор)

45312,00 45311,70 1,00

Показники якості х х х х х х
рівень готовності ПКД 
відс. (стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (45312,00/45311,70) / 1*100= 100,00 балів
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) / 1*100 = 100,00 балів
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз=   (238433,00/238433,00) / 1*100= 100,00 балів
Ї1= 100,00/100,00=1,00≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=100+100+25 = 225,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117370.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на  27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.           0117370     Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Забезпечення  облаштування
інклюзивно-ресурсного  центру
для  проведення  психолого-
педагогічнх  та  корекційно-
розвиткових  занять  з  дітьми  з
особливими  освітніми
потребами

225,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

225,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117370.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма:  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

   Мета: Покращення інфраструктури та технічного стану доріг  територіальної громади з
урахуванням гендерного аспекту

      Завдання: Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктуриз
урахуванням гендерного аспекту

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середня вартість 1 
тонни  щебеню грн.. 
(дестимулятор)

245,00 230,50 1,06 253,47 253,47 1,00

середні витрати на 
один об’єкт грн. 
(дестимулятор)

21109,40 13258,53 1,59

Показники якості х х х х х х
 рівень готовності 
документації по 
кап.ремонту та 
реконструкції  відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (253,47/253,47) + (21109,40/13258,53) / 2*100= 129,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) / 1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз=    (245,00/230,50) / 1*100= 106,00 балів
Ї1= 129,00/106,00=1,21≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,21,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=129+100+25 = 254,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

\

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117461.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Забезпечення утримання в 
належному стані об'єктів 
дорожньої інфраструктуриз 
урахуванням гендерного 
аспекту

254,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

254,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117461.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

       Мета: Покращення інфраструктури та технічного стану доріг  територіальної громади
за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

           Завдання: Забезпечення реконструкції вуличного освітлення в населених пунктах Лука-
Мелешківської ОТГ

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні витрати на 
реконструкцію 
одного об’єкту грн. 
(дестимулятор)

479550,00 479550,00 1,00 314005,00 314004,46 1,00

Показники якості х х х х х х
 Рівень виконання 
завдання до обсягу 
фінансування відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
            Ї(еф)=   (314005,00/314004,46 / 1*100= 100,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) / 1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз=    (479550,00/479550,00) / 1*100= 100,00 балів
Ї1= 100,00/100,00=1,00≥1=25 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 1,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим 
параметром для даної програми за шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=100+100+25 = 225,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117463.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020  року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0117463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Забезпечення реконструкції 
вуличного освітлення в 
населених пунктах Лука-
Мелешківської ОТГ

225,00

Загальний результат оцінки 
програми

225,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117463.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

Мета:  Залучення  населення  до  виконання  програм  соціально  економічного  розвитку

територіальної громади

Завдання: Забезпечення послугами грейдерування доріг та транспортними послугами
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні витрати на 
послуги 
грейдерування за 1 
робочий день грн. 
(дестимулятор)

- - - 5000,00 5555,00 0,90

Показники якості х х х х х х
 Рівень виконання 
завдання відс. 
(стимулятор)

100,00 0,00 0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (5000,00/5555,00)  / 1*100= 90,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) / 1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї1= 90,00-25,00 =65,00
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів .Відсутність даних зменшило значення шкали ефективності на 25 
балів для Ї1= 65,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим параметром для даної програми за 
шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=90+100+25 = 215,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117691.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.           0117691   Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 

Забезпечення  послугами
грейдерування  доріг  та
транспортними послугами

215,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

215,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0117691.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма: Утилізація відходів

      Мета: Збереження чистоти громади

      Завдання: Здійснення заходів з забезпечення чистоти громади
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середня вартість 
витрат на ліквідацію 
одного метру 
кубічного відходів 
грн..  (дестимулятор)

57,28 0,00 0,00 140,07 0,00 0,00

Показники якості х х х х х х
 Рівень виконання 
завдання 
(стимулятор)

100,00 0,00 0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
Ї(еф)=  (140,07/0,00)/1*100=0,00 балів
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
І(як)=(100,00/0,00)/1*100 = 0,00 балів
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз=    (57,28/0,00) / 1*100= 0,00 балів
Ї1= 0,00/0,00=0,00‹0,85=0,00 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 0,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1‹0,85, то за 
цим параметром для даної програми за шкалою нараховується 0,00 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=0,00+0,00+0,00 = 0,00

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0118312.DOC



Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3 .          0118312     Утилізація відходів

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 
Здійснення  заходів  з
забезпечення чистоти громади

- - 0,00

Загальний результат оцінки 
програми

- - 0,00

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3
0118312 «Утилізація відходів» У 2019 році фінансування Лука-Мелешківської 

сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ
0118312 "Утилізація відходів"  не здійснювалось, 
оскільки спостерігалось невиконання КЕКД 
19010100 "Екологічний податок, який справляється 
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 
винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 
вуглецю)" , а дані видатки мали здійснюватись саме 
за рахунок цих надходжень. Тому, через брак 
коштів, завдання даної бюджетної програми не було 
виконано.

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)

/home/katya/Рабочий  стол/Новая папка/0118312.DOC



Аналіз ефективності бюджетної програми
по Лука-Мелешківській сільській раді

Програма:  Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

            Мета: Забезпечення  охорони довкілля та раціональне природокористування  на

території сільської ради 

         Завдання: Проведення заходів з озеленення довкілля

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викон
ання

плану

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

Середні витрати на 
закупівлю однієї 
одиниці зеленого 
насадження грн..
(дестимулятор) 

- - - 132,82 132,82 1,00

Показники якості х х х х х х
 Співвідношення 
закуплених 
багаторічних зелених 
насаджень до 
запланованих відс. 
(стимулятор)

100,00 100,00 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (132,00/132,00) /1*100= 100,00 балів

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) / 1*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї1= 100,00-25,00 =75,00
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів .Відсутність даних зменшило значення шкали ефективності на 25 
балів для Ї1= 75,00,  що відповідає критерію оцінки Ї1≥1, то за цим параметром для даної програми за 
шкалою нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=100+100+25 = 225,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Головний бухгалтер
В.М.Шило                        
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Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом  27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                         Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0118330     Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання 

Проведення  заходів  з

озеленення довкілля

225,00 - -

Загальний результат оцінки 
програми

225,00 - -

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)
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Аналіз ефективності бюджетної програми 
по Лука-Мелешківській сільській раді

      Програма: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 
спорту

Мета: Створення умов для масового залучення населення Лука-Мелешківської ОТГ до

регулярних  занять  фізичною  культурою  на  свіжому  повітрі  та  урізноманітнення  їхнього

дозвілля з урахуванням гендерного аспекту

Завдання: Реконструкція та будівництво спортивних об’єктів з урахуванням гендкрного
аспекту

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затверджен
о

Виконано
Викона

ння
плану

Затвердже
но

Виконано
Викона

ння
плану

Показники 
ефективності

х х х х х х

середні витрати на 
один об'єкт 
будівництва  грн..
(дестимулятор)

5051,00 5050,42 1,00 833237,50 760661,45 1,09

середні витрати на 
реконструкцію 
одного об'єкту грн..
(дестимулятор)

- - - 11053,00 0,00 0,00

Показники якості х х х х х х
 рівень готовності 
об’єктів будівницва 
відс. (стимулятор)

100,00 100,00 1,00

рівень готовності 
ПКД по реконструкції
відс.(стимулятор)

100,00 0,00 0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

            Ї(еф)=   (833237,50/760661,45) + (11053,00/0,00)/2*100= 54,00 балів
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
Ї(як)=(100,00/100,00) +(100,00/100,00)/ 2*100 = 100,00 балів
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Ї (еф) баз= )=   (5051,00/5050,42) / 1*100= 100,00 балів
Ї1= 54,00/100=0,54‹0,85=0,00 балів
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми
із показниками попередніх періодів . Оскільки Ї1= 0,54,  що відповідає критерію оцінки Ї1‹0,85, то за 
цим параметром для даної програми за шкалою нараховується 0,00 балів.

Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=54+100+0,00 = 154,00 балів

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.
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Головний бухгалтер
В.М.Шило                        

Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на  27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.           011                                    Лука-Мелешківська сільська рада 
__________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)  (найменування відповідального виконавця)

3.          0117325      Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
  

 (КПКВК МБ) ________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п
Назва підпрограми / завдання

бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність
Середня

ефективність
Низька

ефективність
1 2 3 4 5

Завдання
Реконструкція  та  будівництво
спортивних  об’єктів  з
урахуванням  гендкрного
аспекту

- - 154,00

Загальний результат оцінки 
програми

- - 154,00

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п
Назва завдання бюджетної

 програми2

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

1 2 3
1 Реконструкція  та  будівництво

спортивних  об’єктів  з
урахуванням гендкрного аспекту

За результатами 2019 року по бюджетній програмі 
КПКВК МБ  0117325 "Будівництво споруд, установ 
та закладів фізичної культури і спорту " 
спостерігається відхилення.,що пояснюється  
внесенням змін до результатів 16-го обласного 
конкурсу проектів розвитку територіальних громад 
та економією, бюджетних коштів від будівництва 
спортивних об'єктів і відображається в 
результативних показниках бюджетної програми., а 
саме:
-  фактичні результативні показники  першого 
напрямку (виготовлення ПКД для реконструкції 
сільського стадіону в с.Яришівка) не відповідають 
затвердженим, оскільки у зв'язку з першочерговою 
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потребою, була змінена назва проекту з 
"Реконструкція сільського стадіону по вул.Садова, 
28б, в с.Яришівка Тиврівського району Вінницької 
області"  на "Нове будівництво (придбання та 
встановлення) спортивно-ігрового майданчика по 
вул.Шкільна, 52 в с.Лука-Мелешківська" в списку 
переможців 16-го обласного конкурсу проектів 
розвитку територіальних громад .

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)
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Додаток 2

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
 станом на 27.01.2020 року

1.           01                 Лука-Мелешківська сільська рада
_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ)              (найменування головного розпорядника)

2.          Результати аналізу ефективності

№
з/п

КПКВК МБ Назва підпрограми / завдання
бюджетної програми1

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективніст
ь

Середня
ефективніст

ь

Низька
ефективність

1 2 3 4 5 6
1 0110150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне  та  матеріально-
технічне забезпечення діяльності
обласної  ради,  районної  ради,
районної  у  місті  ради  (у  разі  її
створення),  міської,  селищної,
сільської рад

266,00

2 0110180 Інша  діяльність  у  сфері
державного управління

254,00

3 0112111 Первинна  медична  допомога
населенню,  що  надається
центрами  первинної  медичної
(медико-санітарної) допомоги 

191,00

4 0113242 Інші  заходи  у  сфері
соціального  захисту  і
соціального забезпечення

167,00

5 0114082 Інші заходи в галузі культури
і мистецтва

239,00

6 0115062 Підтримка  спорту  вищих
досягнень  та  організацій,  які
здійснюють  фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

226,00

7 0116030 Організація  благоустрою
населених пунктів

225,00

8 0117130 Здійснення   заходів  із
землеустрою

225,00

9 0117310 Будівництво  об'єктів
житлово-комунального
господарства

225,00

10 0117325 Будівництво споруд, установ 
та закладів фізичної культури і 
спорту

154,00
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11 0117350 Розроблення  схем
планування  та  забудови
територій  (містобудівної
документації)

207,00

12 0117362 Виконання  інвестиційних
проектів  в  рамках  формування
інфраструктури  об`єднаних
територіальних громад

217,00

13 0117363 Виконання  інвестиційних
проектів  в  рамках  здійснення
заходів  щодо  соціально-
економічного  розвитку  окремих
територій

233,00

14 0117370 Реалізація  інших  заходів
щодо  соціально-економічного
розвитку територій

225,00

15 0117461 Утримання  та  розвиток
автомобільних  доріг  та
дорожньої  інфраструктури  за
рахунок  коштів  місцевого
бюджету

254,00

16 0117463 Утримання  та  розвиток
автомобільних  доріг  та
дорожньої  інфраструктури  за
рахунок  трансфертів  з  інших
місцевих бюджетів

225,00

17 0117691 Виконання заходів за рахунок
цільових  фондів,  утворених
Верховною  Радою  Автономної
Республіки  Крим,  органами
місцевого  самоврядування  і
місцевими  органами  виконавчої
влади  і  фондів,  утворених
Верховною  Радою  Автономної
Республіки  Крим,  органами
місцевого  самоврядування  і
місцевими  органами  виконавчої
влади

215,00

18 0118312 Утилізація відходів 0,00

19 0118330     Інша  діяльність  у  сфері
екології  та  охорони  природних
ресурсів

225,00

Середній результат оцінки
програм

209,1
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1Зазначаються усі програми  головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту 
бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п КПКВК МБ Назва завдання бюджетної
 програми2

Пояснення щодо причин низької
ефективності, визначення факторів через які

не досягнуто запланованих результатів
1 2 3 4
1 011324

2
Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

У 2019 році фінансування Лука-
Мелешківської сільської ради за бюджетною
програмою КПКВКМБ « 0113242 «Інші 
заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» здійснювалось в 
межах затвердженого кошторису. Надання 
матеріальної допомоги здійснювалось згідно
рішень виконавчого комітету за видатки, 
тільки в межах бюджетних асигнувань та на 
основі наданих заяв громадян, забезпечуючи
цільове спрямування та використання 
бюджетних коштів. Для повного та вчасного
використання коштів оперативно та 
відповідально опрацьовувалися підтвердні 
документи, що надавались до казначейства. 
Протягом бюджетного року було 
забезпечено 299  громадян матеріальною 
допомогою на загальну суму

2 011732
5

Будівництво споруд, установ та
закладів  фізичної  культури  і
спорту

За результатами 2019 року по бюджетній 
програмі КПКВК МБ  0117325 "Будівництво
споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту " спостерігається 
відхилення.,що пояснюється  внесенням 
змін до результатів 16-го обласного 
конкурсу проектів розвитку територіальних 
громад та економією, бюджетних коштів від
будівництва спортивних об'єктів і 
відображається в результативних 
показниках бюджетної програми., а саме:
-  фактичні результативні показники  
першого напрямку (виготовлення ПКД для 
реконструкції сільського стадіону в 
с.Яришівка) не відповідають затвердженим, 
оскільки у зв'язку з першочерговою 
потребою, була змінена назва проекту з 
"Реконструкція сільського стадіону по 
вул.Садова, 28б, в с.Яришівка Тиврівського 
району Вінницької області"  на "Нове 
будівництво (придбання та встановлення) 
спортивно-ігрового майданчика по 
вул.Шкільна, 52 в с.Лука-Мелешківська" в 
списку переможців 16-го обласного 
конкурсу проектів розвитку територіальних 
громад .

3 011831
2

Утилізація відходів У 2019 році фінансування Лука-
Мелешківської сільської ради за бюджетною
програмою КПКВКМБ 0118312 "Утилізація 
відходів"  не здійснювалось, оскільки 
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спостерігалось невиконання КЕКД 19010100
"Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю)" , а 
дані видатки мали здійснюватись саме за 
рахунок цих надходжень. Тому, через брак 
коштів, завдання даної бюджетної програми 
не було виконано.

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова                                    _________          _______В.М.Сич_________
(підпис)   (ініціали та прізвище)
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