
Додаток 
до Методичних рекомендацій щодо 

оцінки ефективності бюджетної програми 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік 

1. >200000 Управління благоустрою, інфраструктури тя комунального господарства Нікопольської міської ради 

(КПКВК (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

1. 1210000 Управління благоустрою, Інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3.1216040 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної' програми) 

4. Мета бюджетної програми : Забезпечення населення питною водою належної якості 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями : 

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" : (тисгрн) 

№ 
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 (0 11 

1 Видатки (надані кредити) 16608,1789S 248,28000 16856,45895 14196,41702 245,99000 14442,40702 2411,76193 2Д9000 2414,05193 
вт.ч 

I I Поточний ремонт мереж водопостачання 16608,17895 0,00000 16608,17895 14196,41702 0,00000 14196,41702 2411,76193 0,00000 2411,76193 

Зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 2 190,77421 тис. гри; різниця з сумі 220,98772 тис.грн. пояснюється недостатністю фінансування. 

1.2 Капітальний ремонт мереж водопостачання 0,00000 127,48000 127,48000 0,00000 125,19000 125,19000 0,00000 2,29000 2,29000 

Економія за укладеним« договорами за рахунок п доведення тердерних процедур 

1.3 
Закупівля запірної арматури для заміни на ВНС, водопровідних 
мережах 0,00000 120,80000 120,80000 0,00000 120,80000 120,80000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2 "Виконання бюджетної програми іа джерелами надходжень спеціального фонду": (тисгрн) 

N3/H Показники План з \рахуванням змін Виконано Відхилення 
1. Залишок на початок року X X 

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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних игганов 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 248,28000 245,99000 2,29000 

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 

економія за укладеними договорами та за рахунок тендерних процедур 

5.3 "Виконаний результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тисгрн) 

№ 
з/п 

Показники 
Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих кредитів) 
Відхилення 

№ 
з/п 

Показники 
загальний фонд спеціальний фонд усього запільний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Поточний ремонт мереж водопостачання 16 608,17895 0,00000 16 608,17895 14 196,41702 0,00000 14 196,41702 2 411,76193 0,00000 2 411,76193 

затрат 



Кількість водопровідних мереж (приватний сектор), які потребують 
ремонту. n.M. 75 745 0 75 745 75 74.1 
продукту 
Кількість водопровідних мереж (приватний сектор), які заплановані 
до ремонту, п м. 

21 853 0 21 853 21 510 0 21 510 343 0 343 

ефективності 
середня вартість 1 м водопровідних мереж (приватний сектор), які 
заплановані до ремоніл. тис.грн 

0,76000 0,00000 0,76000 0,76000 0,00000 0,76000 0,00000 0,00000 0,00000 

Зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 2 190, 77421 тис гри; різниця я сумі 220 ,98772 тис.грн. пояснюється недостатністю фінансування. 
якості 

відсоток водопровідних .мереж (приватний сектор), які заплановані 
відремонтувати до тих. які потребують ремонту, % 

29 0 29 28 0 28 0 0 0 

1.2 Капітальний ремонт мереж водопостачання 0,00000 127,48000 127,48000 0,00000 125,19000 125,19000 0,00000 0,00000 0,00000 

j втрат 
Протяжність водопровідних мереж, що потребують капітального 
ремонту, n.M. 

0 131 131 0 131 131 0 0 о.оо 

продукту 
Протяжність водопровідних мереж, що заплановані до капітального 
ремонту, п.м. 

0 131 131 0 131 131 0 0 0,00 

ефективності 
Середня вартість 1 п.м водпровідних мереж, які заплановані до 
капітального ремонту, тис.грн. 0,00000 0,97313 0,97313 0,00000 0,95565 0,95565 0,01748 0,00000 0,01748 

економія за укладеними договорами та за рахунок тендерних процедур 
якості 

Відсоток водопровідних мереж, які заплановано відремонтувати, до 
тих, які потреб* тоть капітального ремонту, % 

0 100 100 0 100 100 0 0 0,00 

1.3 
Закупівля запірної арматури для заміни на ВНС, водопровідних 
мережах 

0,00000 120,80000 120,80000 0,00000 120,80000 12030000 0,00000 0,00000 0,00000 

затрат 

Кількість арматури, які' потрібно закупити для ремонту, од 0 4 4 0 4 4 0 0 0 
продукту 

Кількість арматури, яку заплановано закупити для ремонту, од 0 4 4 0 4 4 0 0 0 

ефективності 

середня вартість 1 одиннці, тис.грн 0,00000 30,20000 30,20000 0,00000 30,20000 30,20000 о.ооооо 0,00000 0,00000 

якості 

відсоток запірної арматури, яку заплановано закупити до потреби, % 0 100 100 0 100 100 0 0 0 
Різниця за касовими видатками та тими, що затверджені паспортами бюджетної програми пояснюється настклннми; 1) Поточний ремонт мереж водопостачання - Захід програми виконано не повністю зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 2 190 774,21 грн.; 
різниця в сумі 220 987,72 ірн. пояснюється недостатністю фінансування. . 2) Капітальний ремонт мереж водопостачання виконаний у повному обсязі 3 економією коштів за рахунок проведення тердерних процедур. 3) Закупівля запірної арматури для заміни на 
ВНС,водопровідних мережах - захід програми виконаний без відхилень, згідно запланованих показників 

i.V "Виконання показників бюджетної програми порівняно h показниками попереднього року": (тис. гри) 

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 Видатки (надані кредити) 10 032,61871 115,65992 10 148,27863 14 196,41702 245,99000 14 442,40702 41,50 112,68 42,31 

1.1 Поточний ремонт мереж водопостачання 10032,61871 0,00000 10 032,61871 14 196,41702 0,00000 14 196,41702 41,50 - 41,50 
затрат 
Кількість водопровідних мереж (приватний сектор), які потребують 
ремонту, п.м. 

89 050 0 89 050 75 745 0 75 745 -14,94 - -14,94 

продукту 
Кількість водопровідних мереж (приватний сектор), які заплановані 
до ремонту, п.м. 

14 224 0 14 224 21 510 0 21 510 51,22 51,22 

ефективності 

середня вартість 1 м водопровідних мереж (приватний сектор), які 
заплановані до ремонту, тис.грн 

0,70533 0,00000 0,70533 0,76000 0,00000 0,76000 7,75 7,75 

якості 
відсоток водопровідних мереж (приватний сектор), які заплановані 
відремонтувати до тих, які потребують ремонту, % 

16,00 0,00 16,00 28,40 0,00 28,40 12,40 12,40 

1.2 
Виготовлення проектів на капітальний ремонт старих і аварійних 
ділянок магістрального водопроводу та проходження експертизи 
проектів 

0,00000 15,65992 15,65992 

затрат 
Кількість проектів на капітальний ремонт, що потребують 
виготовлення, од 

0 1 1 

продукту 



Кількість проектів на капітальний ремонт, шо заплановано 
виготовити, од 

і) 1 1 
ефсктіншост) 
Середня вартість виготовлення одного проекту на капітальний ремонт 
магістрального водопроводу, тие.грн. 0,00000 15.65992 15.65992 

якості 

Питома вага проектів ідо потрібно виготовити до проектів, що 
заплановано виготовити, % 

0 100 100 

Капітальний ремонт мереж водопостачання 0,00000 125,19000 125,19000 
затрат 
Протяжність водопровідних мереж, шо потребують капітального 
ремонту, п.м. 

0 (Зі 131 

продукту 
Протяжність водопровідних мереж, що заплановані до капітального 
ремонту, п.м. 

0 131 131 

ефективності 
Середня вартість Іп.м вод провідних мереж, які заплановані до 
капітального ремонту, тие.грн. 

0,00000 0,95565 0,95565 

якості 

Відсоток водопровідних мереж, які заплановано відремонтувати, до 
тих, які потребують капітального ремонту, % 

0 100 100 

1.4 
Закупівля запірно? арматури для заміни на ВНС, водопровідних 
мережах 0,00000 100,00000 100,00000 0,00000 120,80000 120,80000 - 20.80 20,80 

затрат 

Кількість арматури, яку потрібно закупити для ремонту, п.м. 0 6 6 0 6 6 - 0,00 0,00 

продукту 

Кількість арматури, яку заплановано закупити для ремонту, л.м. 0 6 6 0 6 6 0,00 0,00 

ефективності 

середня вартість 1 одиниці, тнс.грн 0,00000 16,66667 16,66667 0,00000 20,13333 20,13333 20,80 20,80 

якості 

відсоток запірної арматури, яку заплановано закупити до потреби, % 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 - 0,00 0,00 

За результатами 2019-2020 року збільшено фінансу вання заходів з ремонту мереж водопостачання з 10032,61871 до 14196,41702 тие.грн, за рахунок чого збільшилися обнги виконаних робіт з ремонту і склали 21 510 п.м водопровідних мереж. Виконано капітальний 
ремонт старих і аварійних ділянок магістрального водопроводу за 125,) 90 тис. грн. 

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": (тис.гри) 

Код Показники 

Загальний обсяг 
фінансування 

проекту1 (програми), 
всього 

План на звітний 
період 3 

урахуванням змін 

Виконано за 
звітний період Відхилення Виконано всього 

Залишок 
фінансування на 
майбутні періоди 

1 2 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 іа результатами контрольних заходів": 

За даною бюджетною програмою фівнансовнх порушень не виявлено; 

5.7" Стан фінансової дисципліни ": 



Аналіз ефективності виконання бюджетних програм 
управлінню благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради 

1216040 

Програма: Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 

Завдання: Покращення стану водопровідних мереж та якості водопостачання 

Виконання результативних показників бюджетної програми 

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

Показники 
Затверджено Виконано Виконання плану Затверджено Виконано Виконання плану 

Показники ефективності: X X 100,00 X X 100,61 
середня вартість 1 м водопровідних мереж 
(приватний сектор), які заплановані до 
ремонту, тие.грн 0,70543 0,70533 1,00 0,76 0,76 1,00 
Середня вартість виготовлення одного 
проекту на капітальний ремонт 
магістрального водопроводу, тие.грн. 15,65992 15,65992 1,00 
Середня вартість Іп.м водпровідних мереж, 
які заплановані до капітального ремонту, 
тие.грн. 0,97313 0,95565 1,02 
середня вартість 1 одиниці запірної 
арматури для заміни на ВНС, водопровідних 
мережах, тие.грн 16,66667 16,66667 1,00 30,2 30,2 1,00 
Показники якості: X X 100,00 X X 99,48 
відсоток водопровідних мереж (приватний 
сектор), які заплановані відремонтувати до 
тих, які потребують ремонту, % 16,00 16,00 1,00 28,85 28,40 0,98 

Питома вага проектів що потрібно 
виготовити до проектів, що заплановано 
виготовити,% 100,00 100,00 1,00 
відсоток внутрішньоквартальних мереж 
водопостачання, які заплановані 
відремонтувати до тих, які потребують 
ремонту, % 100,00 100,00 1,00 
відсоток запірної арматури, яку заплановано 
закупити до потреби, % 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00 

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

І ( е ф ) = 1 0 0 , 6 1 

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду: 
І(еф)= 100,00 

в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду: 
І ( я к ) = 9 9 . 4 8 

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду: 
І ( я к ) = 1 0 0 , 0 0 

д) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: 
1^100,61/100,00= 1,01 

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками 
попередніх періодів. Оскільки 11=1,01, що відповідає критерію оцінки Іі > 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= 100,61+99,48+25= 225,09 
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана 
програма має високу ефективність. 



Додаток 1 
Результати аналізу ефективності бюджетної програми 

станом на 01.01.2021 року 

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) 

3.1216040 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 
(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 
X X X 

Завдання 

Покращення стану водопровідних мереж та 
якості водопостачання 

225,09 -

Загальний результат оцінки програми 225,09 - -

Зазначаються 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 Поясі 

виз 
іення щодо причин низької ефективності, 
чачення факторів через які не досягнуто 

запланованих результатів 

1 2 1 3 
\ 
І 
і 

^Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність 

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів 

В.О.Зінченко 
(ініціали та прізвище) 


