
Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетніх програм 
станом на 31.12.2018 року

1. 4100000________  Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради____________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№

з/п
КП КВ К МБ Н азва б ю д ж етно ї програм и

Кількість  набраних балів
Висока

еф ективність
Середня

еф ективність
Н изька

еф ективність
1 2 3 4 5 6
1 4117330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 227,73

2 4117360
Субвенціяз державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

221,30

3 4113120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категорями населення 224,90
4 4113240 Інші заклади та заходи 224,80
5 4113210 Організація та проведення гром адських£об і^_ 250,00
6 4113130 реалізація державної політики у молодіжній сфері 224,93
7 4114080 Інші заходи в галузі культури ш и с т е у т в а ^ 224,90
8 4116010 Утримання та ефективна експлуатація обєктів житлово- комунального господарства 237,10
9 4116030 Організація благоустрою населених_п^нктї^_ 218,05

10 4116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальнтослуги__

167,33

11 4118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 187,13

12 4117460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

198,20

13 4118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 225,00
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

№

з/п
КП КВ К МБ Н азва б ю д ж етно ї програм і

п о я сн еня  щ одо причин низької еф ективності, 
визначення ф актор ів  через які не д осягнуто  

запл анов ани х результатів
1 1 3 4

1 4116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги__

Заплановані роботи виконано майже в повному обсязі

2 4118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки
Розбіжність між затвердженими показниками бюджетної програми та 
виконанням виникли завдяки активній участі членів громадського 
формування в забезпеченні правопорядку в Корабельному районі.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухга.

О.М. Цуканов
(ініціали та прізвище)

Л.А. Жарикова
(ініціали та прізвище)


