
Додаток 2

1. 11

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

Висока ефективність
Середня 

ефективність
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 та їх виконавчих комітетів 

218

2 0112112

Первинна медична допомога населенню, що надається 
фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 200

3 0112113

Первинна медична допомога населенню, що надається 
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 225

4 0113111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей 125

5 0113180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на 
оплату житлово-комунальних послуг

245

6 0113191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 
праці

200

7 0113242

Інші заходи у сфері соціального захисту населення і 
соціального забезпечення

229

8 0114082 Інші  заходи в галузі культури і мистецтва 220

9 0116013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

227

10 0116030 Організація благоустрою населених пунктів 219

11 0116082

Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства

225

12 0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 216

13 0117130 Здійснення заходів із землеустрою 105

14 0117322 Будівництво медичних установ та закладів 225

15 0117325

Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і 
спорту 85

16 0117330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 207

17 0117361

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 98

18 0117362

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 
інфраструктури об'єднаних територіальних громад

225

19 0117363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
категорій 105

20 0117370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій

225

21 0117462

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

225

22 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 225

23 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 225

Середній результат оцінки програм 204

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми
1 2 3

1

0113111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей

2

0117130

Здійснення заходів із землеустрою

3

0117325

Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і 
спорту

4

0117361

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

5

0117363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
категорій

І.РУБСЬКИЙ
Міський голова

В.СОЛОНАР
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці 
Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району 
Миколаївської області" буде продовжено в 2020 році

КПКВК МБ

Виготовлння документації з встановлення меж населеного пункту 
м.Баштанка на суму 149000 грн , буде продовжено в 2020 році.

Назва бюджетної програми Кількість нарахованих балів

В зв'язку з поетапним виконанням робіт  були виготовлені технічні 
умови, роботи по реконструкції системи опалення  будуть 
продовжені в 2020 році. 

Баштанська міська рада

 "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці 
Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району 
Миколаївської області" буде продовжено в 2020 році

 "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці 
Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району 
Миколаївської області" буде продовжено в 2020 році

Узагальнений аналіз ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2020 року

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

4

№ з/п


