
Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм 
станом на 01.01.2021 року 

Додаток2 

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

2. Результати аналізу ефективності 

№ з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми1 

Кількість нарахованих балів 

№ з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми1 Висока 
ефективність 

Середня 
ефективність 

Низька 
ефективність 

1 2 3 4 5 6 

1 
1213242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

225,00 

2 1216011 
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду 

- 208,72 -

3 1216013 
Забезпечення діяльності водопровідно-
канапізаційниго господарста 

225,00 

4 1216017 
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 
об'єктів житлово-комунального господарства 

- 204,99 

5 1216020 

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та органцізацій, що виробляють, 
виконують та /або надають житлово-комунальні 
послуги 

- 200,40 -

6 1216030 Організація благоустрою населених пунктів 221,46 - -

7 1216040 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 225,09 - -

8 1217130 Здійснення заходів з землеустрою 225,00 - -

9 1217364 

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження (включаючи 
співфінансування) 

251,50 - -

10 1217441 Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів 225,00 -

11 1217461 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

225,00 - -

12 1217670 
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання 235,20 - -

13 1218110 
Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 

253,90 

14 1218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 227,90 

15 1218340 
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів - - 138,12 

Середній результат оцінки програми 234,5 
' Зазначаються усі програми головного р о з п о р я д н и к а , за якими с к л а д е н о звіт про виконання паспорту б ю д ж е т н о ї програми 

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності 



№ з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми 

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

запланованих результатів 

1218340 
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів 

Основними причинами низької ефективності 
програми є : 1) за заходами з виготовлення 
проекту на реконструкцію каналізаційних 
очисних споруд по вул Херсонська 557, м 
Нікополя, Дніпропетровської області та 
Капітальний ремонт відкритої лоткової мережі 
зливової каналізації у м. Нікополі, у т.ч. розробка 
проектно - кошторисної документації та 
експертиза відхилення від запланованих 
показників, виникла через відміну закупівлі та 
неможливістю повторного оголошення закупівлі 
у звязку із закінченням бюджетного року. 2) 
Капітальний ремонт та інженерний захист 
житлових масивів від силової ерозії в районі 
вулиць Нестерова, Рибна, Рижикова, Бакінська, 
Декабристів, Короленко, Дніпровська, пров. 
Шкільний, Знаменський в м. Нікополі, у зв'язку з 
тим, дю договір укладено 14.12.2020, з 
заки йенням бюджетного року роботи не були 

шані. Виконання договору заплановано на 
ік. 

Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність 

Керівник установи головного розпорядника бюджетних ігашт: 
В.О.Зінченко 

(ініціали та прізвище) 


