
Додаток 2

1. 1510000
                     (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 3 4 5 6

1. 1510160
Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах, 
селищах, селах

217.834

2. 1510180 Інша діяльність у сфері 
державного управління 213.429

3. 1511010
Надання дошкільної освіти

215.291

4. 1511020

Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в 
т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

232.738

5. 1511100

Надання спеціальної освіти 
школами естетичного 
виховання (музичними,  
художніми, 
хореографічними, 
театральними, хоровими, 
мистецькими)   

304.067

6. 1512010 Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню

313.846

7. 1512030

Лікарсько-акушерська 
допомога вагітним, 
породіллям та 
новонародженим

225.200

8. 1512080  Амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню 259.178

9. 1512110 Первинна медична допомога 
населенню

225.674

10. 1513100

Надання соціальних та 
реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю в  установах 
соціального обслуговування

201.284

11. 1514030 Забезпечення діяльності 
бібліотек

225.023

Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2019 року

№ з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми1
Кількість нарахованих балів

 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради



12. 1515040 Підтримка та розвиток 
спортивної інфрастуктури

752.637

13. 1516090
Інша діяльність у сфері 
житлово-комунального 
господарства

200.078

14. 1517310 Будівництво обєктів житлово-
комунального господарства

337.334

15. 1517321 Будівництво освітніх установ 
та закладів

200.264

16. 1517330

Будівництво інших обєктів 
соціальної та виробничої 
інфрастуктури комунальної 
власності

208.855

17. 1517340 Проектування, реставрація та 
охорона памяток архітектури

111.595

18. 1517360 Співфінансування 
інвестиційних проектів

203.074

Середній результат оцінки 
програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми2

1 2 3

1. 1517340 Проектування, реставрація та 
охорона памяток архітектури

2Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

    (підпис)   (ініціали та прізвище)

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

запланованих результатів

258.189

4
Низька ефективність програми пояснюється 

такими факторами: 1) складність робіт, оскільки 
об'єкт відноситься архітектурних памяток 

національного значення з класом наслідків СС3; 
2) проектно-кошторисна документація проходить 
державну будівельну експертизу; 3) оплата буде 
здійснюватись згідно договору після отримання 

позитивного експертного висновку.

Начальник управління капітального 
будівництва                       А. ЮРКО

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


	Узагальнені

