
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  

станом на 31.12.2019 року  

1.                    120 0000                                      Департамент міського господарства 

                       (КПКВК ДБ (МБ))                           (найменування головного розпорядника) 

2.                     121 0000                                        Департамент міського господарства 

                      (КПКВК ДБ (МБ))                            (найменування відповідального виконавця)  

3.                    121 7340              0433             Проектування, реставрація та охорона пам"яток архітектури 

                 (КПКВК ДБ (МБ))       (КФКВК)                       (найменування бюджетної програми)  

 

  

 

4. Результати аналізу ефективності 

 

N з/п  Показники  
Попередній рік  Звітний рік  

Затверджено  Виконано  Затверджено  Виконано  

   

Ремонтно-реставраційні роботи  пам'ятки 

архітектури місцевого значення "Готель 

"Франсуа" по вул. Соборній, 50 в м. 

Вінниці (охоронний номер №222 - м), в 

т.ч. проектні роботи; 

    

1 Показники ефективності      

 Середня вартість проведення ремонтно-

реставраційних робіт 1 кв. м., грн.                                             
2 316 2 316 0 0 

Середній індекс виконання показників ефективності:  I(еф.2018)= (2 316/2 316) * 100=100,0 

Середній індекс виконання показників ефективності за 2019рік не визначався, так як не проводились ремонтно- реставраційні роботи  

 

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: 

                                                                                                     Iеф.2019                   0,0 

                                                       I1 =  --------------------------  =  -----------------------  =  0,0        Так,як:    I1 ‹ 0,85 = 0 балів 

                                                                                                      Iеф.2018               100,0                                              



2 Показники якості      

 Рівень готовності об"єкта, по якому 

проведені ремонтно-реставраційні роботи, % 
100,0 100,0 0 0 

Середній індекс виконання показників якості: I(як.2018)= ((100/100)100=100,00 

Середній індекс виконання показників ефективності за 2019рік не визначався, так як не проводились ремонтно- реставраційні роботи  

 

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: 

                                                                                                      Iяк.2019                      0,0 

                                                         I1 =  --------------------------  =  -----------------------  =  0,0     Так,як:    I1 ‹ 0,85 = 0 балів 

                                                                                                       Iяк.2018                  100,00 

 

N 

з/п  Показники  
Попередній рік  Звітний рік  

Затверджено  Виконано  Затверджено  Виконано  

   

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого 

значення "Житловий будинок 

залізничників" по вул. Замостянській, 27 в 

м. Вінниці (охоронний номер № 392 - М), в 

т. ч. проектні роботи 

    

1 Показники ефективності      

 
Середня вартість проектно-кошторисної 

документації, грн                                             
0 0 449 866 449 866 

Середній індекс виконання показників ефективності за 2018 не визначався, так як  видатки  у бюджеті не передбачалися 

Середній індекс виконання показників ефективності:  I(еф.2019)= ( 449 866/449 866) * 100=100,0 

 

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: 

                                                                                                     Iеф.2019                100,0 

                                                       I1 =  --------------------------  =  -----------------------  =  0,0        Так,як:    I1 ‹ 0,85 = 0 балів 

                                                                                                      Iеф.2018                   0,0                                              

2 Показники якості      

 відсоток виготовлення проектно-кошторисної 

документації,% 
0 0 100,0 100,0 



Середній індекс виконання показників якості за 2018 не визначався, так як  видатки  у бюджеті не передбачалися 

Середній індекс виконання показників якості:  I(як.2019)= ((100,0/100,0))100=100,0 

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: 

                                                                 Iяк.2019                   100,0 

                                                         I1 =  --------------------------  =  -----------------------  =  0,00     Так,як:    I1 ‹ 0,85 = 0 балів                                                                                                            

                                                                   Iяк.2018                    0,00 

 

N з/п  Назва підпрограми/завдання бюджетної програми 

Кількість нарахованих балів 

Висока 

ефективність 

Середня ефективність Низька  ефективність 

  1 2   3 4   5   

1 

Ремонтно-реставраційні роботи  пам'ятки архітектури 

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул. 

Соборній, 50 в м. Вінниці (охоронний номер №222 - 

м), в т.ч. проектні роботи; 

х х 0 

2 

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 

"Житловий будинок залізничників" по вул. 

Замостянській, 27 в м. Вінниці (охоронний номер № 

392 - М), в т. ч. проектні роботи 

х 200 х 

 Загальний результат оцінки Програми х 200 х 

 

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:":  

 

N з/п  Назва завдання бюджетної Програми 
Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не 

досягнуто запланованих результатів 

  1 2  

1  х 

 

 

           Директор департаменту міського господарства                                                                                                               Григорій Пурдик 

 
 



 


