
Додаток 2 

 

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  

 

станом на 01.01.2022 року 

 
  

1.           1200000     Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської 

ради  

__________________________________________________________________________ 
(КПКВК МБ)                 (найменування головного розпорядника) 

 

2. Результати аналізу ефективності: 

№ з/п Назва бюджетної програми1 

Кількість нарахованих балів 

Висока 

ефективність 

Середня 

ефективність 

Низька 

ефективність 

1 2 3 4 5 

1. Керівництво і управління у 

сфері житлово-комунального 

господарства 

131,70   

2. Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового 

фонду 

202,36   

3. Забезпечення діяльності з 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії 

200,00   

4. Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

  136,10 

5. Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

213,83   

6. Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації 

ліфтів 

200,11   

7. Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства         

243,53   

8. Інші заходи у сфері зв`язку, 

телекомунікації та інформатики 

229,47   

9. Організація благоустрою 

населених пунктів 

223,30   

10. Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів міського 

бюджету 

 198,77  

11. Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання 

240,00   

12. Заходи з енергозбереження 215,00   

13. Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

200,00   



рахунок субвенції з державного 

бюджету 
14. Погашення різниці між 

фактичною вартістю теплової 

енергії, послуг з 

централізованого опалення, 

постачання гарячої води 

211,65   

15. Будівництво-1 об`єктів житлово-

комунального господарства 

200,00   

16. Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади 

  100,00 

 Середній результат оцінки 

програми 

209,11   

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

бюджетної програми 

Середній результат оцінки програми 

(131,70+202,36+200,00+136,10+213,83+200,11+243,53+229,47+223,30+198,77+240,00+215,00+200,00+2

11,65+200,00+100+200*)/16=209,11 

* КПКВК 1210160 - 100 балів у зв’язку з відсутністю показника якості; КПКВК 1213242 - 100 балів у 

зв’язку з відсутністю показника якості. 

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності 

№ 

з/п 

КПКВК МБ 

Назва бюджетної 

 програми2 

Пояснення щодо причин низької 

ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих 

результатів 

1 2 3 4 

1 1216012 Забезпечення 

функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що 

виробляють, виконують 

та/або надають житлово-

комунальні послуги 

Низька ефективність виникла  з 

причини того, що не була виготовлена 

проектно-кошторисна документація 

на нове будівництво котелень в 

зв’язку з відсутністю схеми 

теплопостачання.  

2 1217691 Виконання заходів за 

рахунок цільових 

фондів, утворених 

Верховною Радою 

Автономної Республіки 

Крим, органами 

місцевого 

самоврядування і 

місцевими органами 

виконавчої влади і 

фондів, утворених 

Верховною Радою 

Низька ефективність виникла  з 

причини того, що  проєкти 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне 

користування із встановленням меж 

виготовлені у грудні 2021 року, тому 

виконання робіт з  проведення 

технічної інвентаризації та 

паспортизації об’єктів благоустрою 

перенесені на 2022 рік. 

Забезпечення виготовлення схеми 

санітарної очистки міста  не було 

проведено у зв’язку з тим, що 



Автономної Республіки 

Крим, органами 

місцевого 

самоврядування і 

місцевими органами 

виконавчої влади 

відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 

«Склад  та  зміст  схеми  санітарного  

очищення  населеного пункту»,  до  

переліку  матеріалів, що  складає  

завдання  на розроблення  схеми  

санітарного  очищення населеного 

пункту  мають  входити  оновлені 

норми  надання  послуг з  вивезення  

побутових  відходів  населеного  

пункту. 

 
2Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність 

 

Т.в.о.начальника Головного управління  

житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради                                             _________            Юлія ЯНДОВИЧ 
                  (підпис)                             (ініціали та прізвище) 
 


