
Додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефекгивностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 202'l piK

1. 4З00000 Ммiнiстрацiя Центрального району МиколаiЪськоТ MicbKoT ради
(ктпквк мБ) (найменування головного розпорядника)

Мм i нiстрацiя Центрального району Ми колаiЬськоТ MicbKoi ради2. 4з10000
(кгТБкм-Ф

3. 4317461 0456 мiсцевого бюджеry

(найменування вiдповiдального виконавчя)

Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорох<ньоТ iнфраструкryри за рахунок коlлтiв

ктпквк мБ) (кФквЦ (найменування бюджетно] програми)

4. IlЛета бюдкетноТ програми: Покращення стану iнфраструlffури автомобiльних дорiг

5. Оцiнка ефективностi бюдкетноТ програми за критерiями:

5.7 "Вuконання бюdжеmноi проерамч за напрямамч вuкорuсmання бюOх<еmнuх кошmiв':

Nч

з/п показники
l lлан з чDахчванням змaн Виконано Вiдхилення

загальний
фонл

Gпецiальний
фонл Разом загальнии спецaальний

фонд Разом загальний
фонл

спецlальнии
фонл Разом

1 Видатки (наданi кредити) ,t 199,000 12 596,870 13 795,870 1 198,964 12 543,372 13 742.336 -0,0зб _53,498 -5з,534
вт.ч.

1.1

,.r.рчmqddп rrrо 
'J9Jýuarr9л 

a6lrrvмwarlbdu

flopie mа 0орожнъоi iнфрасmрукmурч за
рахунок KourmiB мiсцевоео бюdжеmч 1 199.ооо 12 596,870 7з 7q5, R7о 1 198.964 12 Бi.1 а72 77 7r2 а?в _4036 -53,498 -53,534

1.1.1 Виконання робiт по поточному ремонry дорiг 1199,000| 1199,000 1 198,964 1 198,9м {эй] _0.03€
економiя за рахунок коливання ринкових цiн
1.1.2. |Виконання робiт по капiтальному ремонтчдорiг ,12 596,870 12 596,s7о| l lz 543,з72 12 м3,з72 -53'49sl -53,498
економiя за рахунок проведення процедчри закчпiвлi

5.2 "ВuкОнання бюdжеmноi проерамч за 0хсереламч наdхоО)rэнь спецiальноео фонdу":
N9

з/п показники План з урахуванням змiн Виконано Вiдхилення

залишок на початок року х х
вт.ч.

1.1 власних надходжень х х
1.2. х х

2 Надходження 12 596,870 12 543,372 _53,49в
вт.ч

2.1 власнl надходження

1

нших надходжень



5,3 *вuконання 
резульmаmuвнuх показнuкiв бюохсеmноi проерамч за напрямамч вuкорuсmання бюdжеmнuх кошmiв'':

N9

з/п показники
Jатвердкено паспортомЪюджеТЕбГ

програми Виконано Вiдхилення
загальний

фонл
спецiальний

сЬонл Разом загальний
бонл

спецaальний
фонл Разом загальний

фонл
спецiальний

фонд Разом
1

1
1 200.58 1 200.58 1 200,58проду

,t

,ктч

|площа вулично-дорожньоТ мережi, на яких
Jплануеться провести поточний ремонт, тис.кв.м

l l zUU.56l

0,209
128.7в7 128.767 128,976 128.976 0.209

ами

1 9,з1 9,з 9.30 9,30 -0,02 _0,02

leMoHry дорlг" через коливання ринкових цiн,

1

ремонry площi вулично-дорожноТ мережi
порiвняно з попереднiм роком. вiдс. _5.9 _5,9 -5,7 _5,7 0,2 0,22

затоа,I
---- r--.... ..ч.lч...,..ч.опчйу P.Mvd.rry \,9ure

1
1 200.580 1 200.580 1 200.580продуктч I ZvvtJoU| l zUU.эоUl ,l zUU,эёuI 1 2oo,580l

1

планусться провести капiтальний ремонт,
тис.кв.м 12 о7 12-о71 12,079 12,079 0.008 0,008

lми

1l
lоясне 1 043,55| 1 043,55l 1 038,43l 1 038,43 -5,12 -5,12

1

дорожньоi мережi порiвняно э попереднiм
роком, вiдс.

30,6 30,6 30,7 30,7 0,1 0,1
1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноr програми.



5,4 "Вuконання показНuкiв бюdх<еmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереОньоzо року.:

12 543,372, 1з 7

нуеться провести поточний ремонт,

вiдремонтовано'' за рахунок
ремонту плочli вулично-дорожноТ

но з попереднiм ооком Bi

закрiплена за головним розпорядником,
тис.кв.м

провести капiтальний ремонт,

i мережi порiвняно з попереднiм

5.5 "Вчконання iнвесmuцiйнuх (проекmiв) проерам':



план на звiтний
папiап е

урахуванням змiн

5.В "liаВrriсrпь фiнаrФфuх пору|чЕ!нь за рзульллвaлрпц ло пryaмьl rх з.,.оав.:
пlФучЕнь не було .иявлёlrо;

5.7 'Сaпеfl Фirрrtс1oa'оI &rсл4rплtl t.:
апоflомiя за Евхунох lФливання рliнrових фн;

6.Узаfалы€|lri вrсяфоrщqо:
.rrr,arbr.ocrri брd*эrпriоOrrоо!о.."

М5662, цо € srrуальноlо, ol,,""y""""i 
"о 

Йпi,*""*у ; ;;Й;;;;Й д"ii,liё."i-у" ь""-у дороlrнього ру,ry яа апqррогац
еlЬлп.rзноспt .'Edпerйxii пФ2рапч
Ь.ДiеТНа ПРОФаМа ВИrОНаН5 На 99,75%, За РаryНОК ЧОПО СВОGrВС}Ю Та 9 ПОВнОмУ обсffii sхlФнанi робоrи по пото]ному та rапiтальноirу pe'olrry дqлг lфкrральноrо р€йону;

'Фчс 
вфаП бФёreпrноl прерr',

заqдяý'' виiонаняю бqд'€тноТ проФам' забезтв{ений tозвr'юr мер€rd автомобiльних дорir та фryачryýтюя стэн авrrомфiльrюl iнфрасФуrrур, ;

dо.аоGrроrc.ц r..слЁ* боаrейr.оIrтоарr..U

iЖ;НТН"ЖjffiН,'*ШýД'УT Ъ Вrrrrорисrовиваrись для пров€дення анализу та ои.дання rозрахункiв l€ наступнi рои, дороги поrреФютъ перьдь,но

начальнuк вiооiлу буеалmерськоео облiку mа звimносmi аL
(пИпис) t


