
1.
(КТПКВК МБ)

2.
(КТПКВК МБ)

3.
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року 

1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

1014081  0829    Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

4.Результат аналізу ефективнсті

(найменування головного розпорядника)

1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 

№ 
з/п Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми

Кількість набраних балів
Висока 

ефективність
Середня 

ефективність
Низька 

ефективність
5

1 Підпрограма 1: Інші культурно-освітні заклади та заходи Х Х Х
1 2 3 4

1.2

Напрям 2: Здійснення  методичного керівництва та  контролю  за  дотриманням  вимог  законодавства  з 
питань  ведення  бухгалтерського  обліку,   забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства,      
ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності  та складання  на підставі даних 
бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності,   державної статистичної,  зведеної  та іншої    
   звітності    в    порядку,   встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)

225.00

1.1
Напрям 1: Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов  для творчого 
розвитку особистості, підвищення культурного  рівня, естетичного виховання, доступності  освіти у 
сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)

214.10

182.40

1.4
Напрям 4: Надання  методичної та організаційної допомоги колективам  художньої самодіяльності,  
закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення  форм та методів  організації відпочинку і 
культурного обслуговування населення  (ММЦ)

225.00

1.3 Напрям 3: Збереження та  повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко 
«Казка»

1.6 Напрям 6: Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження. 225.00
1.5 Напрям 5: Підтримка та розвиток зоопарків 250.00

Загальний результат оцінки підпрограми 1: 218.39
1.7 Напрям 7: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 207.20

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Загальний результат оцінки програми: 218.39



№ 
з/п Назва завдання бюджетної програми Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих результатів
1 2 3

Підпрограма 1:  Напрям 3: Збереження та  повноцінне функціонування 
культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»

Фактором, через який не досягнуто запланованих результатів є погодні умови (теплі), 
у зв'язку з чим виникла економія по енергоносіям та зі зміною умов договору на 
послуги забезпечення нестандартного приєднання електроустановок  об'єкта до 
електричних мереж системи розподілу

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ
(підпис)

Головний бухгалтер Наталія СТРАШЕНКО

Начальник управління з питань кульутри 
та охорони культурної спадщини ММР


