
Додаток 
до Методичних рекомендацій шодо 

оцінки ефективності бюджетної програми 

О Ц І Н К А Е Ф Е К Т И В Н О С Т І Б Ю Д Ж Е Т Н О Ї П Р О Г Р А М И 

за 2020 рік 

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 

(КГТКВК (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3.1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 
(КПКВК МБ) (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) 

4. Мета бюджетної програми ; підвищення можливостей житлового фонду, утримання ного а належному стані, забеспечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями : 1000 

5.1 "Виконання бюджетної програми т напрямками використання бюджетних коштів" : (тис.гри) 

№ 
з/п Напрямки використання коштів 

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
№ 
з/п Напрямки використання коштів 

Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І Видатки (надані кредити) 7 625,8962« 600,00000 8 225,89626 6 880,93772 402,99000 7 283,92772 744,95854 197,01000 941,96854 

1.1 
Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному 
розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 

роки 
6281,11682 600,00000 6 881,11682 5732,01536 402,99 6 135,00536 549,10146 197,01000 746,11146 

Різниця за фактичними касовими видатками та тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється недостатністю фінансування за програмою. 

1.2 
Оплата комунальних послуг по вільним об єктам комунальної 
власності (обслуговування будинків) (одержувач КП "МЖТІ") 50,00000 0,00000 50,00000 42,55645 0,00000 42,55645 7,44355 0,00000 7,44355 

Різниця за фактичними касовими видатками та тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється недостатністю фінансування за програмою. 

1.3 
Часткове покриття витрат на комунальні послуги транзитного 

містечка (одержувач КП МЖТІ) 1 048,23444 0,00000 1 048,23444 859,82091 0,00000 859,82091 188,41353 0,00000 188,41353 

Різниця за фактичними касовими видатками та тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється недостатністю фінансування за програмою. 

1.4 Поточний ремонт модульного містечка за адресою: вул. Княжа 99 150,00000 0,00000 150,00000 150,00000 0,00000 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5 
Поточний ремонт житлових приміщень комунальної власності 

(одержувач коштів КП "МЖТІ") 96,54500 0,00000 96,54500 96,54500 0,00000 96,54500 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис.грн) 

N3/11 Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
1. Залишок на початок року X X 

в т. ч. 
1.1 власних надходжень X X 
1.2 інших надходжень X X 

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
2. Надходження 

в т. ч. 
2.1 власні надходження 
2.2 надходження позик 
2.3 повернення кредитів 
2.4 інші надходження 600,00000 402,99000 197,01000 

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
3. Залишок на кінець року X 

в т. ч. 
3.1 власних надходжень X 
3.2 інших надходжень X 



5..? " Нико пан ня рсіультатшших пока тиків бюджетної програми ш напрямами чи користання бюджетних коштів ": 

№ 
з/п Показники 

Затверджено у паспорті бюджетної програми Факгпчні результативні показники, досягнуті за рахунок 
касових видатків (наданих кредитів) 

Відхилення 
№ 
з/п Показники 

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 
Фінансування міської комплексної Програми сприяння 
ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті 
Нікополь на 2018-2023 раки 

6 281,11682 600,00000 6 881,11682 5 732,01536 402,99000 6 135,00536 549,10146 0,00000 549,10146 

затрат 
КІЛЬКІСТЬ будинків, ЩО потребують ремонту, ОД 356 0 356 356 0 356 0 0 0 
Кількість будинків ОСББ, що потребують проведення капітального 
ремонту, од 0 5 5 0 5 5 0 0 0 

Кількість проектів на капітальний ремонт будинків ОСББ, що 
потрібно виготовити, од 0 5 5 0 5 5 0 0 0 

продукту 
Кількість будинків, що заплановано до поточного ремонту, од 83 0 83 74 0 74 9 0 9 
Кількість будинків ОСББ, в яких заплановано проведення 
капітального ремонту, од 0 1 1 0 І 1 0 0 0 

Кількість проектів на капітальний ремонт будинків ОСББ, що 
заплановано виготовити, од 0 4 4 0 3 3 0 І 1 

ефективності 
Середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку 
ОСББ, тис.грн 75,67611 0,00000 75,67611 77,45967 0,00000 77,45967 -1,78356 0,00000 -1,78356 

Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку 
ОСББ, тис.грн 0,00000 871,50000 871,50000 0,00000 871,50000 871,50000 0,00000 0,00000 0,00000 

Середня вартість виготовлення одного проекту, тис.грн 0,00000 97,70979 97,70979 0,00000 97,70979 97,70979 0,00000 0,00000 0,00000 

Різниця за фактичними касовими видатками та тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється недостатністю фінансування за програмою. 
якості 
Питома вага кількості будинків, які заплановані до поточного 
ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту, % 23 0 23 21 0 21 3 0 3 

Відсоток коштів, які заплановано сплатити на капітальний ремонт ] 
будинку ОСББ від загальної вартості, % 0 24 24 0 24 24 0 0 0 

Питома вага кількості проектів на капітальний ремонт будинків 
ОСББ, що заплановано виготовити до необхідної кількості, % 0 80 80 0 80 80 0 0 0 

1.2 
Оплата комунальних послуг по вільним об'єктам комунальної 
власності (обслуговування будинків) КП "МЖТІ" 50,00000 0,00000 50,00000 42,55645 0,00000 42,55645 7,44355 0,00000 7,44355 

югнрагп 

Кількість кв.метрів по вільним об'єктам, які потребують 
обслуговування, м2 1 543,21 0,00 1 543,21 1 543,21 0,00 1 543,21 0 0 0 

продукту 

Кількість кв.метрів по вільним об'єктам, які заплановані до 
обслуговування, м2 1 543,21 0,00 1 543,21 1 313,47 0,00 1 313,47 229,74 0,00 229,74 

ефективності 

Вартість комунальних послуг І кв.м/міс, тис.грн 0,002700 0,000000 0,002700 0,002700 0,000000 0,002700 0,00000 0,00000 0,00000 

Різниця за фактичними касовими видатками та тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється недостатністю фінансування за програмою. 
якості 
Питома вага вартості відшкодованих коммунальних послуг до 
нарахованих, % 100 0 100 85 0 85 15 0 15 

1.3 
Часткове покриття витрат на комунальні послуги транзитного 
містечка 1 048,23444 0,00000 1 048,23444 859,82091 0,00000 859,82091 188,41353 0,00000 188,41353 

затрат 

Кількість мешканців,які можуть проживати, осіб 456 0 456 456 0 456 0 0 0 

продукту 

Кількість мешканців які заплановано до проживання, осіб 178 0 178 178 0 178 0 0 0 

ефективності 
Середня сума відшкодування на одного мешканця транзитного 
містечка/рік, тис.грн 5,88896 0,00000 5,88896 4,83045 0,00000 4,83045 1,05850 0,00000 1,05850 

Різниця за фактичними касовими видатками та тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюється недостатністю фінансування за програмою. 
якості 
Питома вага мешканців, які заплановані до проживання у 
транзитному містечку до кількості мешканців, які можуть проживати, 
% 39,04 0,00 39,04 39,04 0,00 39,04 0,00 0,00 0,00 



1.4 Поточііиіі ремонт модульного містечка за адресою: вул. Княжа 99 150,00000 0,00000 150,00000 150,00000 0,00000 150,00000 0,00000 0,00000 0,00 

затрат 

Кількість модульних містечок, що потребують поточного ремонту, од 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

продукту 

Кількість модульних містечок, що планується відремонтувати, од 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

ефективності 

Середня вартість ремонту одного модульного містечка, тис.грн 150,00000 0,00000 150,00000 150,00000 0,00000 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
якості 

Питома вага модульних містечок, які планується відремонтувати до 
тих, які потребують ремонту, % 100 0 100 100 0 100 0 0 0 

1.5 
Поточний ремонт жнтловнх приміщень комунальної власності 
(одержувач коштів КП "МЖТІ") 96,54500 0,00000 96,54500 96,54500 0,00000 96,54500 0,00000 0,00000 0,00000 

затрат 

Кількість приміщень комунальної власності, які потрібно 
відремонтувати, од 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

продукту 

Кількість приміщень комунальної власності, які заплановано 
відремонтувати, од 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

ефективності 

Середня вартість ремонту 1 приміщення, тис.грн 96,54500 0,00000 96,54500 96,54500 0,00000 96,54500 0,00000 0,00000 0,00000 
якості 
Питома вага приміщень комунальної власності, які заплановано 
відремонтувати до тих, які потребують ремонту, % 100 0 100 100 0 100 0 0 0 

Основними причинами різниці за фактичними касовими видатками та тими, що затверджені паспортами бюджетної програми є : недостатність фінансування за програмою. Завдання програми виконані не в повному обсязі. 

5.4 " Никошшпя показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": (тис.грн) 

№ 
з/п Показники 

Попередній рік Звітний рік Відхилення (у відсотках) 
№ 
з/п Показники 

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

1 Видатки (надані кредити) 13 174,23208 747,47368 13 921,70576 6 880,93772 402,99000 7 283,92772 -47,77 -46,09 -47,68 

1.1 Поточний ремонт квартир комунальної власності 50,00000 0,00000 50,00000 
•затрат 

Кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту, од 2 0 2 

продукту 
Кількість квартир комунальної власності, що планується 
відремонтувати, од 2 0 2 

ефективності 
Середня вартість ремонту однієї квартири, тис.грн 25,00000 0,00000 25,00000 
якості 
Питома вага квартир комунальної власності, які планується 
відремонтувати до питомої ваги квартир комунальної власності, які 
потребують ремонту, % 

100 0 100 

1.2 
Послуги з оцінки технічного стану та встановлення причин 
деформації житлових будинків 192,30000 0,00000 19230000 

затрат 
Кількість будинків, що потребують обстеження та встановлення 
причин деформації, од 120 0 120 

продукту 
Кількість будинків, що необхідно обстежити, од 3 0 3 
ефективності 
Середня вартість одного обстеження, тис.грн 64,10000 0,00000 64,10000 
якості 
Питома вага будинків, що планується обстежити до тих, які 
потребують обстеження, % 100 0 100 

1.3 Поточний ремонт об'єктів комунальної власності 100,00000 0,00000 100,00000 
затрат 

Кількість об'єктів комунальної власності, що потребують ремонту, од 1 0 1 



продукту 
Кількість оо'сктів комунальної власності, що планується 
відремонтувати, од 1 0 1 

ефективності 
Середня вартість ремонту одного об'єкта, тис грн 100,00000 0,00000 100,00000 
якості 
Питома вага обєктів комунальної власності, які планується 
відремонтувати до питомої ваги обєктів комунальної власності, які 
потребують ремонту. % 

100 0 100 

1.4 Послуги з первинної інвентарізації 249,63840 0,00000 249,63840 
затрат 
Кількість послуг, які потрібно надати , од 2 0 2 
продукту 
Кількість послуг, які заплановано надати , од 2 0 2 
ефективності 
Середня вартість послуги, тис.грн 124,81920 0,00000 124,81920 
якості 
Питома вага кількості технічних паспортів, які заплановано 
виготовити до тих, які необхідно виготовити, % 100 0 100 

1.5 
Послуга встановлення системи АСКОЕ в гуртожитках за 
адресами: вул.50 років НЗФ, Каштанова 45, Електрометалургів 
33, Першотравнева 26, Патріотів України 148 

1 054,54000 0,00000 1 054,54000 

затрат 
Кількість гуртожитків, які потребують встановленя системи АСКОЕ, 
од 5 0 5 

продукту 
Кількість гуртожитків, на яких заплановано встановленя системи 
АСКОЕ, од 5 0 5 

ефективності 

Середня вартість послуги з встановленя системи АСКОЕ, тис.грн 210,90800 0,00000 210,90800 
якості 
Питома вага кількості гуртожитків, на яких заплановано встанолення 
системи АСКОЕ до тих, що потребують встановленя системи 
АСКОЕ, % 

100 0 100 

1.6 
Фінансування міської комплексної Програми сприяння 
ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті 
Нікополь на 2018-2023 рокн 

9864,58996 0,00000 9864,58996 5 732,01536 0,00000 6 135,00536 -41,89 - -37,81 

затрат 

Кількість будинків, що потребують ремонту, од 438 0 438 356 0 356 -18,72 - -18,72 

Кількість ліфтів,- що потребують поточного ремонту, од 39 • 0 39 0 0 • 0 -100,00 0 -100,00 
продукту 
Кількість будників, що заплановано до поточного ремонту, од 87 0 87 74 0 74 -14,94 0 -14,94 

Кількість ліфтів, що заплановано до поточного ремонту, од 9 0 9 0 0 0 -100,00 0 -100,00 
ефективності 
Середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку 
ОСББ, тис.грн 90,39759 0,00000 90,39759 77,45967 0,00000 77,45967 -14,31 0 -14,31 

Середня вартість поточного ремонту одного ліфта, тис.грн 222,22222 0,00000 222,22222 0,00000 0,00000 0,00000 -100,00 0 -100,00 

якості 
Питома вага кількості будинків, які заплановані до поточного 
ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту, % 20 0 20 21 0 21 1 0 1 

Питома вага кількості ліфтів, які заплановані до поточного ремонту 
до кількості ліфтів, які потребують ремонту, % 23 0 23 0 0 0 -23 0 -23 

1.7 
Фінансування міської комплексної Програми сприяння 
ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті 
Нікополь на 2018-2023 роки 

0,00000 419,47368 419,47368 0,00000 402,99000 402,99000 0,00000 -3,93 -3,93 

затрат 
Кількість будинків ОСББ, що потребують проведення капітального 
земонту, од 0 1 1 0 5 5 0 400,00 400,00 

Кількість проектів на капітальний ремонт ліфтів, що необхідно 
виготовити, од 0 39 39 0 0 0 0 -100,00 -100,00 

Кількість проектів на капітальний ремонт будинків ОСББ, що 
необхідно виготовити, од 0 0 0 0 5 5 0 100,00 100,00 

іродукту 
Сількість будинків ОСББ, в яких заплановано проведення 
капітального ремонту, од 0 1 1 0 1 1 0 0,00 0,00 



Кількість проектів на капітальний ремонт ліфтів, що заплановано 
виготовити, од 0 2 2 0 0 0 0 -100,00 -100,00 

Кількість проектів на капітальний ремонт будинків ОСББ, що 
заплановано виготовити, од 0 0 0 0 4 4 0 100.00 100,00 

ефективності 

Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку 
ОСББ, тис.грн 0,00000 365,20909 365,20909 0,00000 871,50000 871,50000 0,00000 138,63 138,63 

Середня вартість виготовлення одного проекіу на капітальний 
ремонт ліфтів, тис.грн, тис.грн 0,00000 27,13230 27,13230 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -100,00 -100,00 

Середня вартість виготовлення одного проекту, тис.грн, тис.грн 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 97,70979 97,70979 0,00000 100,00 100,00 

якості 
Питома вага кількості будинків, які заплановані до капітального 
ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту, % 0 100 100 0 21 21 0 -79 -79 

Питома вага проектів на капітальний ремонт ліфтів в будинках ОСББ, 
що заплановано виготовити до проектів , які потрібно виготовити, % 0 5 5 0 0 0 0 -5 -5 

Питома вага проектів на капітальний ремонт будинків ОСББ, що 
заплановано виготовити до проектів , які потрібно виготовити, % 0 0 0 0 60 60 0 60 60 

1.9 Оплата комунальних послуг по вільним об'єктам комунальної 
власності (обслуговування будинків) КП "МЖТІ" 37,74595 0,00000 37,74595 42,55645 0,00000 42,55645 12,74 - 12,74 

затрат 

Кількість кв.метрів по вільним об'єктам, які потребують 
обслуговування, м2 1234,57 0 1234,57 1543,21 0 1543,21 25,00 - 25,00 

продукту 

Кількість кв.метрів по вільним об'єктам, які заплановані до 
обслуговування, м2 1234,57 0 1234,57 1313,47 0,00 1313,47 6,39 - 6,39 

ефективності 

Вартість комунальних послуг 1 кв.м/міс, тис.грн 0,00255 0,00000 0,00255 0,00270 0,00000 0,00270 5,88 - 5,88 

якості 

Питома вага вартості відшкодованих коммунальних послуг до 
нарахованих , % 100 0 100 85 0 85 15 - 15 

1.10 Часткове покриття витрат на комунальні послуги транзитного 
містечка 1 033,42520 0,00000 1 033,42520 859,82091 0,00000 859,82091 -16,80 - -16,80 

затрат 
Кількість мешканців.які можуть проживати, осіб 456 0 456 456 0 456 0,00 - 0,00 
продукту 
Кількість мешканців які заплановано до проживання, осіб 178 0 178 178 0 178 0,00 - 0,00 
ефективності 
Середня сума відшкодування на одного мешканця транзитного 
містечка/рік, тис.грн 5,80576 0,00000 5,80576 4,83045 0,00000 4,83045 -16,80 - -16,80 

якості 
Питома вага мешканців, які заплановані до проживання у 
транзитному містечку до кількості мешканців, які можуть проживати, 
% 39,04 0,00 39,04 39,04 0 39,04 0 - 0 

1.11 Придбання палива для генератора транзитного містечка 48,87000 0,00000 48,87000 

затрат 

Кількість палива для транзитного містечка, що потрібно придбати, л 1810 0 1810 

продукту 

Кількість палива для транзитного містечка, що заплановано 
придбати, л 1810 0 1810 

ефективності 

Середня вартість однієї 1 л палива, тис.грн 0,02700 0,00000 0,02700 
якості 
Питома вага палива для генератора транзитного містечка, що 
заплановано придбати того, що необхідно придбати, % 100 0 100 

1.12 Фінансування переможців обласного конкурсу мікропроектів 32,16257 0,00000 32,16257 

затрат 
Кількість проектів переможців обласного конкурсу, що необхідно 
фінансувати , од 1 0 1 

іродукту 
Кількість проектів переможців обласного конкурсу, що заплановано 
фінансувати , од 1 0 1 

ефективності 



Середня вартість 1 проекту1, тис гри 32,16257 0,00000 32,16257 
якості 
Питома вага проектів, шо заплановано фінансувати до необхідної 
кількості, % 100 0 100 

1.13 Придбання піску для дитячих майданчиків 295,96000 0,00000 199,00000 
затрат 
Кількість піску, який потрібно придбати, т 1184 0 1184 
продукту 
Кількість піску, який планується придбати, т 1184 0 1184 
ефективності 
Середня вартість 1 тони піску, тис.грн 0,22160 0,00000 0,22160 
якості 
Питома вага кількості піску, який планується придбати до кількості 
піску, який потрібно придбати, % 89,8 0 89,8 

1.14 Поточний ремонт модульного містечка за адресою: вул. Княжа 99 120,00000 0,00000 120,00000 150,00000 0,00000 150,00000 25,00 - 25,00 

затрат 

Кількість модульних містечок, що потребують поточного ремонту, од 1 0 1 1 0 1 0,00 - 0,00 

продукту 

Кількість модульних містечок, що планується відремонтувати, од 1 0 1 1 0 1 0,00 - 0,00 
ефективності 

Середня вартість ремонту одного модульного містечка, тис.грн 120,00000 0,00000 120,00000 150,00000 0,00000 150,00000 25,00 - 25,00 
якості 

Питома вага модульних містечок, які планується відремонтувати до 
тих, які потребують ремонту, % 100 0 100 100 0 100 0 - 0 

1.15 
Поточний ремонт приміщень комунальної власності (одержувач 
коштів КП МЖТІ) 55,00000 0,00000 55,00000 96,54500 0,00000 96,54500 75,54 - 75,54 

затрат 

Кількість приміщень комунальної власності, які потрібно 
відремонтувати, од 2 0 2 1 0 1 -50,00 - -50,00 

продукту 
Кількість приміщень комунальної власності, які заплановано 
відремонтувати, од 2 0 2 1 0 1 -50,00 - -50,00 

ефективності 

Середня вартість ремонту 1 приміщення, тис.грн 27,50000 0,00000 27,50000 96,54500 0,00000 96,54500 251,07 - 251,07 
якості 

Питома вага приміщень комунальної власності, які заплановано 
відремонтувати до тих, які потребують ремонту, % 100 0 100 100 0 100 0,00 - 0,00 

1.16 
Виготовлення проекту на капітальний ремонт жнтлового 
будинку по вул. Станіславського 28 та проходження експертизи 
проектів (одержувач коштів КП МЖТІ) 

0,00000 130,00000 130,00000 

затрат 
Кількість будинків, що потребують виготовлення проекту на 
капітальний ремонт, од 0 1 1 

продукту 
Кількість будинків, для яких планується виготовити проекти на 
капітальний ремонт, од 0 1 1 

ефективності 
Середня вартість одного проекту, тис.грн 0,00000 120,00000 120,00000 
якості 

Питома вага проектів, що планується виготовити, до тих, які 
необхідно ВИГОТОВИТИ, % 0 100 100 

1.17 

Виготовлення проекті на капітальний ремонт, оновлення 
розрахунків кошторисів на капітальний ремонт житлових 
їудннків ОСББ та проходження експертизи проектів (одержувач 
коштів ОСББ Класична 24) 

0,00000 200,00000 200,00000 

затрат 
Кількість будинків, що потребують виготовлення проекту на 
капітальний ремонт, од 0 1 1 

іродукту 
Кількість будинків, для яких планується виготовити проекти на 
капітальний ремонт, од 0 1 1 

ефективності 



Середня вартість одного проекту, тис грн 0,00000 200,00000 200,00000 
якості 
Питома вага проектів, що планується виготовити, до тих, які 
необхідно виготовити, % 0 100 100 

1.18 
Поточний ремонт системи сигналізації в модульному містечку за 
адресою: вул. Княжа 99 40,00000 0,00000 40,00000 

затрат 
Кількість систем сигналізацій, що потребують ремонту, од 1 0 1 
продукту 
Кількість систем сигналізацій, що заплановано до поточного 
ремонту, од 1 0 1 

ефективності 
Середня вартість ремонту 1 системи сигналізації, тис.грн 40,00000 0,00000 40,00000 
якості 
Питома вага кількості систем сигналізацій, що заплановано до 
поточного ремонту до необхідної кількості, % 100 0 100 

У порівнні з 2019 роком обсяги фінансування загально фонду зменшились на 47,77 %, а спеціального фонду на 46,09 %. Це пояснюється перенесенням більшості заходів на КПКВК 1216020 у Програму фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-
технічна інспекція" Нікопольської міської ради. Не повне виконання міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь пов'язано з недостатністю фінансування у 2020 році. Фінансування заходів заплановано на 

2021 рік. 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": (пше.грн) 

Код Показники 

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту (програми), 
всього 

План на звітний 
період 3 

урахуванням змін 

Виконано за 
звітний період 

Відхилення Виконано всього 
Залишок 

фінансування на 
майбутні періоди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Надходження всього X X X X X X 

2 Видатки бюджету розвитку всього X X X X X X 

2.1 Всього за інвестиційними проектами X X X X X X 

2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ X X X X X X 

5.6"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": 

За даною бюджетною програмою фівнансових порушень не виявлено; 

5.7"Стан фінансової дисципліни ": 



А н а л і з ефективност і виконання б ю д ж е т н и х програм 
управл інню благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольсько ї міської ради 

1216011 

Програма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 

Підвищення можливостей житлового фонду і утримання його в належному 
Завдання: стані, забеспечення його надійності та безпечної експлуатації,покращення 

умов проживання мешканців міста. 

Показники 
Попередній період (2019 рік) Звітний період (2020 рік) 

Показники 
Затверджено Виконано Виконання плану Затверджено Виконано Виконання плану 

Показники ефективності: X X X X X X 
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду X X 100,32 X X 97,10 

Середня вартість поточного ремонту одного 
обєкта комунальної власності, тис.грн 100,00000 100,00000 1,0000 
Середня вартість поточного ремонту однієї 
квартири комунальної власності, тис.грн 25,00000 25,00000 1,0000 
Середня вартість послуги з первинної 
інвентарізації, тис.грн 124,81920 124,81920 1,0000 

Витрати на обслуговування 1 кв метра 
комунальних послуг по вільним об'єктам 
комунальної власності на друге півріччя, тис.грн 0,00270 0,00255 1,0588 0,00270 0,00270 1,0000 
Витрати на ! особу покриття на комунальні 
послуги транзитного містечка , тис.грн 5,80618 5,80576 1,0001 5,88896 4,83045 0,8203 
витрати на 1 л палива для генератора транзитного 
містечка, тис.грн 0,02700 0,02700 1,0000 

Середня вартість поточного ремонту одного 
житлового будинку ОСББ (2018-2023), тис.грн 90,43151 90,39759 1,0004 75,67611 77,45967 0,9770 

Середня вартість поточного ремонту одного ліфта 
(2018-2023), тис.грн 222,22222 222,22222 1,0000 

Середня вартість капітального ремонту одного 
житлового будинку ОСББ (2018-2023), тис.грн 365,20909 365,20909 1.-0000 871,50000 871,50000 1,0000 

Середня вартість капітального ремонту одного 
проекту на капітальний ремонт ліфтів, тис.грн 27,13230 27,13230 1,0000 

Середня вартість капітального ремонту одного 
проекту на капітальний будинку ОСББ, тис.грн 97,70979 97,70979 1,0000 

Середня вартість 1 тони піску для дитячих 
майданчиків, тис.грн 0,24997 0,24997 1,0000 
Середня вартість однієї послуги з оцінки 
технічного стану та встановлення причин 
деформації житлових будинків, тис.грн 64,10000 64,10000 1,0000 
Середня вартість одного проекту на капітальний 
ремонт житлового будинку, тис.грн 130,00000 130,00000 1,0000 
Середня вартість одного мікропроекту з 
енергоефективності та енергозбереження серед 
органів самоорганізації населення та ОСББ , 
тис.грн. 32 ,23000 32 ,16257 1,0021 

Середня вартість послуги з встановленя системи 
АСКОЕ, тис.грн 210 ,96000 210 ,90800 1,0002 

Середня вартість ремонту одного модульного 
містечка, тис.грн 120,00000 120,00000 1,0000 150,00000 150,00000 1,0000 

Середня вартість ремонту 1 приміщення, тис.грн 27 ,50000 27 ,50000 1,0000 96 ,54500 96 ,54500 1,0000 
Середня вартість одного проекту на капітальний 
ремонт, оновлення розрахунків кошторисів на 
капітальний ремонт житлових будинків ОСББ та 
проходження експертизи проектів, тис.грн 200 ,00000 200 ,00000 1,0000 

Середня вартість ремонту 1 системи сигналізації, 
тис.грн 40 ,00000 40 ,00000 1,0000 

Показники якості: X X X X X X 
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду X X 100,00 X X 96,61 



планується відремонтувати до питомої ваги 
обєктів комунальної власності, які потребують 
ремонту, % 100,00 100,00 1,00 
Питома вага квартир комунальної власності, які 
планується відремонтувати до питомої ваги 
квартир комунальної власності, які потребують 
ремонту, % 100,00 100,00 1,00 

Питома вага кількість обєктів, що заплановано до 
первинної інвентаризації, до тих, що потребують 
її проведення, % 100,00 100,00 1,00 
Питома вага вартості відшкодованих 
коммунальних послуг до нарахованих, % 100,00 100,00 1,00 100,00 85,00 0,85 

Питома вага мешканців, які заплановані до 
проживання у транзитному містечку до кількості 
мешканців, які можуть проживати, % 39,04 39,04 1,00 39,04 39,04 1,00 
Питома вага кількості палива, яке заплановано до 
закупівлі до кількості палива, що потрібно 
закупити, % 100,00 100,00 1,00 

Питома вага кількості будинків ОСББ, які 
заплановані до поточного ремонту до кількості 
будинків, які потребують ремонту(2018-2023), % 20,00 20,00 1,00 23,00 21,00 0,91 

Питома вага кількості ліфтів, які заплановані до 
поточного ремонту до кількості ліфтів, які 
потребують ремонту, % 23,00 23,00 1,0000 
Питома вага кількості будинків ОСББ, які 
заплановані до капітального ремонту до кількості 
будинків, які потребують ремонту(2018-2023), % 100,00 100,00 1,0000 24,00 24,00 1,00 
ліфтів в будинках ОСББ, що заплановано 
виготовити до проектів , які потрібно виготовити, 
% 5,00 5,00 1,0000 
Питома вага проектів на капітальний ремонт 
будинків ОСББ, що заплановано виготовити до 
проектів , які потрібно виготовити, % 80,00 80,00 1,00 

Питома вага кількості піску, який планується 
придбати до кількості піску, який потрібно 
придбати, % 100,00 100,00 1,00 

Питома вага будинків, що планується обстежити 
до тих, які потребують обстеження, % 100,00 100,00 1,00 

Питома вага проектів, що планується виготовити, 
до тих, які необхідно виготовити, % 100,00 100,00 1,00 

Питома вага ОСББ, що планується профінансувати 
до тих, які потребують фінансування, % 100,00 100,00 1,00 

Питома вага кількості гуртожитків, на яких 
заплановано встанолення системи АСКОЕ до тих, 
що потребують встановленя системи АСКОЕ, % 100,00 100,00 1,0000 

Питома вага модульних містечок, які планується 
відремонтувати до тих, які потребують ремонту, % 100,00 100,00 1,0000 100,00 100,00 1,00 

Питома вага приміщень комунальної власності, які 
заплановано відремонтувати до тих, які 
потребують ремонту, % 100,00 100,00 1,0000 100,00 100,00 1,00 

Питома вага проектів, що планується виготовити, 
до тих, які необхідно виготовити, % 100,00 100,00 1,0000 
Питома вага кількості систем сигналізацій, що 
заплановано до поточного ремонту до необхідної 
кількості, % 100,00 100,00 1,0000 

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

І,еф, = 97,10 
б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду: 

І(еф)= 100,32 
в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду: 

І(як)= 96,61 
г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду: 

і и = 1 0 0 , 0 0 

д) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: 

1І=97, 10/100,32= 0,97 



Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх 
періодів. Оскільки І|=0,97 , що відповідає критерію оцінки 0,85 £ Іі < 1,0, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 
балів. 
Визначення ступеню ефективності 
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром 
оцінки: 

Е= 97,10+96,61+15= 208,72 

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



Результати аналізу ефективності бюджетної програми 
станом на 01.01.2021 року 

Додаток! 

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 
(КПКВК МБ) (КФКВК)І (найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності: 

№з/п 

Назва підпрограми / завдання бюджетної програмні Кількість нарахованих балів 

№з/п 

Назва підпрограми / завдання бюджетної програмні Висока 
ефективність 

Середня 
ефективність 

Низька 
ефективність 

1 2 3 4 5 
Завдання X X X 

1 

Підвищення можливостей житлового фонду 
і утримання його в належному стані, 
забеспечення його надійності та безпечної 
експлуатації,покращення умов проживання 
мешканців міста. 

- 208,72 

Загальний результат оцінки програми -
208,72 -

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності 
X» з/п Назва завдання бюджетної програми2 Пояснення щодо причин низької ефективності, 

визначення факторів через які не досягнуто 
запланованих результатів 

1 2 г і 3 

М 
ІІІ 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність 

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів (підпі 

В.О.Зінченко 
(ініціали та прізвище) 


