
\ Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетніх програм
станом на 31.12.2020 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВКМБ)

2. Результати аналізу ефективності

(найменування головного розпорядника)

№
з/п

К П К В К  МБ Н азва б ю д ж етн о ї програм и
К іл ьк ість  набрани х  бал ів

В исока
еф ективн ість

С ередня
еф екти вн ість

Н изька
еф екти вн ість

1 2 3 4 5 є

1 0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 
громадах 202,64

2 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 231,70
3 0210191 Проведення місцевих виборів 219,00

4 0213111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 119,30

5 0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 176,33
6 0213133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 168,37

7 0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 225,05

8 0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 221,75
9 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 124,40
10 0216082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

11 0216084 Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 250,00

12 0217413 Інші заходи у сфері автотранспорту 25,00
13 0217426 Інші заходи у сфері електротранспорту 224,97
14 0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 225,00
15 0217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 225,00
16 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 225,00
17 0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 111,27
18 0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 250,00

19 0218821 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/ реконструкцію /придбання житла 250,00

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№
з/п

К П К В К  МБ Н азва б ю д ж етн о ї програм і
П оясненя щ одо причин  н и зь ко ї еф екти вності, 

в изначення ф актор ів  через які не д о сягн уто  
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1 2 3 4



1 0213111
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей

Основним поясненням низької ефективності бюджетної програми є 
невикористанні кошти через повторне проведення тендерних процедур 
на підставі відмови учасника від укладання договору і не можливістю 
придбання меблів та техніки через підвищення цін. Але з 12 
запланованих будинків сімейного типу 11 забезпечені меблями, 
побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку.

2 0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Основними причинами низької ефективності завдання стали: введення 
карантину, що призвело до обмеження відвідувань громадян за місцем 
їх проживання,часткове переведення працівників центру на дистанційне 
обслуговування громадян - отримувачів послуг, неможливість 
своєчасно укласти договори на придбання товарів у зв'язку із 
перерозподілом лімітних асигнувань наприкінці грудня поточного року.

3 0213133 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Основним поясненням низької ефективності програми є економія 
коштів, що пояснюється запровадженням карантинних заходів протягом 
2020 року, які призвели до необхідності уточнення запланованих 
заходів, заміною та проведення заходів у форматі он-лайн.

4 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Низька ефективність бюджетної програми пояснюється тим, що у 
звітному році обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів 
зменшився завдяки запровадженому у 2020 році загальнонаціонального 
карантину в Україні, це пояснюється зменшенням кількості проведених 
заходів на 1 од. та зменшенням витрат на проведення заходів.

5 0216082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Низька ефективність бюджетної програми пояснюється тим, що кошти 
виділені у 2020 році на придбання житла для тимчасового проживання 
внутрішньо-переміщених осіб , які перебувають на обліку та потребують 
надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 
проживання відповідно п.6 розділу 8 програми "Соціальний захист на 
2020-2022 роки" в сумі 738 121 грн. на придбання 3-х трикімнатних 
квартир були не використані у зв'язку з тим, що придбати квартири 
можна на умовах співфінансування: 70% - кошти з державного бюджету 
та 30% - кошти з міського бюджету. До Міністерства з питань 
реінтеграцїї тимчасово окупованих територій України не одноразово 
надавалась інформація, щодо необхідності формування фондів житла 
для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на умовах 
співфінансування, але очікуваний обсяг фінансування за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевому в сумі 1722300 грн. не 
надходив, тому квартири не були придбані та дана бюджетна програма 
не виконана.



6 0217413 Інші заходи у сфері автотранспорту

Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється тим, що 
затверджені кошти у 2020 році на придбання нового рухомого складу 
(автобуси), у зв'язку з реалізацією у місті Миколаєві Проекту «Міський 
громадський транспорт України» була укладена фінансова угода про 
передачу коштів позики між Міністерством фінансів України та 
Європейським інвестиційним банком від 16.12.2020 за №13010-05/227 
згідно Програми розвитку комунального автобусного транспорту міста 
Миколаєва на 2020-2022 роки, тому кошти в сумі 13482000 грн. 
передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором для 
забезпечення потреб населення у громадському автомобільному 
транспорті у 2020 році не були використані.

7 0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Основним поясненням низької ефективності деяких бюджетних 
програми є невикористанні кошти через перенесення терміну 
проведення запланованих тендерних процедур на підставі поданої 
скарги учасника та у зв'язку з обмеженим проведенням видатків 
необов'язкового характеру на виконання протоколу позачергового 
засідання комісії з питань ТЕБ і НС міста Миколаєва від 07.04.2020 №7 
на час дії карантину та надзвичайної ситуації.

Керуючий справами виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку 
ММР Ірина ЩЕРБАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)


