Долаток l

Результатп rrrалiзУ ефеrстrrвпостi бюджетвоi програми
станом па 01.01.2020 року
емiльчияська селишrrа Dада

1,

(кпквк мБ)

(найменуванн, головного розлорядника)

емiдьчипська селпцна рада

2,

(кпквк мБ)

3.

(наlfr{еяування вiдповiдального виконаgця]

седипцrа оада

€мiльчинська

(найменування бюджетно'i програми)

4. Результати аналiзу ефективностi:

Назва пiдпрограми / завдаввя
бюддетяоi програмиl

Nq з/п

2

]

0110180 - Забезпечення iЕшоi
дiяльностi у сферi лержавного

]

чправлiння

2

-

Утримання та розвrток
автомобiльних дорiг та дорожньоi
iнфраструкIури за рмувок копrтiв

011746l

мiсцевого бюджЕгу
Органiзачiя блалоустрою
01160З0
населепих пуцкгiв
Проведенвя експертноi
0l17650
грошовоi оцiнки земельноi дiляпки
чи пDава на иеi
0ll8330 - Iнша дiяльцiсть у сферi
охорони природвих
екологii
oecvociB
0tl8]]t -Охорона та рачiональне
викоDист!чlЕя природних pecypciB

-

4

5

6
,7

-

та

0l13242

-

Iншi змоли

соцi&,lьцого захисry

i

у

Кiлькiс ть наDахованих балiв
Низька
Середяя
висока

ефеюивнiсть еФективнiст

з

)

.1

225,00
224,18

225,00
294.30

2з1,9о

l_

229,80

l25,00

сферi

соцiального

забезпеченпя
8

9

0116020 -

l25.0(]

Забезпечення
пiдприсмств,

функчiовувапня
ycT.lHoB та оргавiзачiй, цо

виробляють, виковують або Еадають
житлово-комупальнi посrгуги
Органiзацiйне,
iнформацiйно-аналiтичне та
матерiально-технiчне забезпечення
дiяльностi обласноi ради, районноi
Dади. DайонноТ ради у MicTi у разi ii

0110150 -

I

l{),l

])

створення ,
01lЗ210

-

MicbKoi, селиllшоi,

Органiзачiя проведеппя

215.00

_г-Т-_

зазвачаються yci прогрzшrи та завданrul, якi вr<,rюченi до звiту про виконання паспорту
бюджетноi програми
5. Поглйблений аяалiз причип низькоi ефективностi

Ns з/п

Назва завданrrя бюджsтноi
програми,

ПоясЕенЕя цодо причин низькоi ефективностi.
визпачепня факгорiв через якi не,досягнуто
запланованих Dезультатlв

l

2

з

2Зазначаються yci завданвя, якi мають низьку ефекIивнiсть

Головнпй бухгалтер

--! л
tM

(мдпис)

=

валентина Лtдус
(iнiцiали та прiзвице)

РезуJlьт.тg дяшiзуефеюхввостi бюджетноi прогрдмl'

Ф.sом зr

.

llm
llfiквк мь' (найменування

2

оl

2019

емпыию*
lомного роопорднип)

plк

Фишю оада

lОООО

(кпквк мь)

КомуяФьна Yстаноф "терrторtальний црнтр соФзльffiо 66сгryговувння"
(найменуення головноrc роэпорядниЕ)

наr.яня соцiальtsих та ре!6iлiтацiинях лФлуг .ром!дяяам помо.о BiKy, Фобдм

3

з

iнФiдliФю,

01loooo lнмшнlс,ювtсlаношФщьноtообслmФмяня

{кпквк мБ) (найменування

Фодreтноi програм.)

4 Резульвr'{ аилlзу ефrгIDносп:
Н

ва

лiдпрогlвмg

/

Фiдавш бющФоi

Kift кiФ d,paxoвlн{x бшiD

рог!.мяl

]
0l lзl04 Пiдпрогр.м.
пФryгами

l ] 11()4

за

4

Заб€зпечеш

1

5

фцiальЕn\iп

мiсцем пржшанrя громадян,

сNфбс]ryюв}ванш у зв'язrу з похилш
Bixoм, sоробою, i}валiдяiф
Здвдшlrя lабезпечеяш Фцiа,ъяh{и

l2з.4

посJryIши и мiсцем rцюжшаш грмаIян,
якi яе здатяi до ФмфбслугOв!взнIд у
зв"язку з llохиjпiY BiKoM, хворобою,

iше,iднiсrc.
пФр€6}вакrгь

а

у

також грмалян, яхi

с@дш жfiгг.вж

Ъбеrпеч rм вrковавяя надаЕrх
ткояода,всlвом повноважеlъ

]23,4

З.| !rlьвшй Dеtультаr, оцiпк' прогрдм,

l2з.4

5 Погяблемй aнa,lir прrнин низьхоi ефкваяосгi
I

IsB{ uвдлння

бьд*flоi

програми2

поrовеsя! щодо прgч{я яхзьхоi €фmввФi,
вrзfiач.яяя ФхторП черg Ej я. дФtrfiут

9шшов!них p€ryEmnв

l

1

1

дiтям з

Додаток

Узагальненi результати аналiзу ефекти BHocтi бюджетноi програми
станом на 2019року

1.обоOоо0

вiддiл освiти

молодi та спортч €мiльчинськоi

,

селищноI ради

2,Результати аналiзу ефективностi

кпкв

0611020

061з140

Назва пiдпрограми

/

завдання бюджетноi
проfрами
надання загально'a середньо'i
освiти закладами заrальноi
середньоi освjти(чтомч
числi з дошкiльними
пiдооздiлами( вiддiленнями,
грчпами)i

кiлькiс,] ,ь нараховани
.
Lередня

Б"-;'---T
,l
еФективнlсть
225

()здоровJlення 1,а вiдпочиtlок
лitей ( KpiM заходiв з
оздоровленttя дiT эй. шо
здiйснюс'lься за рах)lюк

[

еФеRтивнiсть

балiв
н изька
ебектиsнiсть

225

кошr,iв на оз:rоровлеrrпя

t,роrrадяtt. якi rrосT,ра;к,tаtи

внаслiлок Чорнобильсьхо'i

0611010

катастоофи
Надання дошкiльноl ocBiT!
Середяiй ре]ультаr

оLllнRй

]азначаюrься зс проrрами головно о розпорядника

,

225
225

ra яхимй LкпJ^ено звiry про виконання паспорT бюджетвоl

з, поглиблений аналiз причин низькоi ефективностi

.N9 Назва бюджетноi програми

Г]ояснення щодо причин низькоI ефективностi,
8изначення факторiв через якi не досягн}T о

заллавованих результатiв

Зазвачають ус]

начальник

прогрзми,якi мають низьRу ефехтйвi сть

Сергiй ЖЕКА

2

Додаток 1

Результати аналiзу ефекгивностi бюджетноi програми
станом на 2019року
L

l00o000

Вiлцй куrБття

та т}?изму

СмЬчинськоi селищноi ради

2.Результати аналiзу ефекпrвностi
л!

Кiлькiсть нарахованих бмiв

Назва пiдпрограми / завдавяя бюджетноi

програмв

10l l l00

висока
ефек!ивнiсть

Надання спецiаjБяоi освiти I'л(олами
естетичного вжовацIlя (музrrчними,
художяiми, хореографiчшлми, театральними,

Середяя
ефекrивнiст

низька
ефективнiсть

2з2,5

хорвими, мистеIькими

l0l0l60

Керiвництво i управлйня у вiдповйнiй сферi у
Micтax , селицах, селах, об))еднаних
TepiTopiмbBrol громадах .

l0l40з0

Забезпечення дйльностi бiблiотек

l01408l

Забезпечення дйльностi iншю( закпадЬ в

l79,5

l98,8

l25,I

галузi кульlури i мистецгва

l0l4082

Iншi заходи в га-т}зi культури

200.5

Зазначаються Bci проФами головного розпорядяика

, за

якими складеrо звiту про виконання

паспорту бюджетвоi програми
3, Поrлиблений
,"v!

анмiз причин низькоi ефекr}вностi

Назва бюдr€Iноi

Пояснедня цодо причив визькоi еФективЕостi,
визяаченця факгорiв через якi не досягв}то
заrr,,rановмих результатiв

програмIl

зазна.rаютъ yci програми ,якt маrогь яttзжу ефеrгпвн lcTb

-,2
(Фё.4-r
,,^

начаJьвяк

v2

Любов

остАпЧУк

УЗАГАЛЬlЛЕНI РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛIЗУ ЕФВКТИВНОСТI БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
за 2019 piк

1.

зjц0000

Фiнансовий вiддiл €мiльчинськоi

(кпквкдь(м1))

селиццоi ради

(найме ува!н[ юловяого роlпоrsдлика)

2. Результати аналiзу ефективяостi
N-.

з/п

Назва

iдпрограм и/завдання
бюдr€rноi програ Iи
п

2

1

з710l60

Кiлькiсть нарахованих бмiв
Середня
низька
ефективнiсть
ефективнiсть

Висока
еФехтивнiсть

.1

5

Керiвництво i управлiння у
вiдповiднiй сферi у Micтax
(MicTi Кисвi), селищах, селах,

l08,з

об'еднаних територiмьних

громадах

Зазвачаtоться yci пiдпрогрalми головного розпорядника, за якими складено
виконаЕня паспорту бIоджетноi програми

5. Поглпбленпй

iйБо

апмiз причин низькоi ефективностi

N9 з/п

назва завдання бюджетноi
програми

t

2

Пояснення шодо причи н

n

Зазначаються усiзавдання, якi мають низьку ефективнiсть

Начмьник фiнансовоговiддiлу

ефЪЙ

ивЙБf,

"з"коТ
визначення факторiв через
якi ве досrгн)ло
запланованих результатiв

*_^-\\-аКИРИЛЕНКО

