
Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм,
станом на 01.01.2021 року

1. (КПКВК МБ) 0110150, 0110180, 0110191. 0113242. 0117670. 0117680, 0117693 
'_________ Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника) 
2.1 Результати аналізу ефективності___________

№з/п к п к в к
МБ

Назва бюджетної програми

Кількість нарахованих балів
Висока 
ефективність 
(215 і 
більше)

Середня
ефективність
(190-215)

Низька 
ефективність 
(менше 190)

1 2 3 4 5 6

1 0110150

Організаційне, 
інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності 
обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), 
міської, селищної, • 
сільської рад

222 - -

2 0110180 Інша діяльність у сфері 
державного управління 250 - -

3 0113242
Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

250 - -

4 0117670
Внески до статутного 
капіталу суб’єктів 
господарювання

225,4 - -

5 0117680
Членські внески до 
асоціацій органів місцевого 
самоврядування

225 - :

6 0117693 Інші заходи, пов’язані 
економічною діяльністю 
(за Програмою фінансової 
підтримки підприємств 
спільної власності 
територіальних громад, сіл, 
селищ, міст Черкаської 
області на 2019-2021 
роки»)

233,9 - -

С ередній результат  
оцінки програм

234,4 - -

2.2 Результати аналізу ефективності у відповідності до п.3.2 Методики, якщо Іі = 0 *

№з/п КПКВК
МБ

Назва бюджетної програми
і

Кількість нарахованих балів *
Висока 

ефективність 
(190 і 

більше)*

Середня 
ефективність 
(165-190 )*

Низька 
ефективність 
(менше 165)*

1 2 3 4 5 6
1 0110191 Проведення місцевих 

виборів
200 - -

2 0117693 Інші заходи, пов’язані з 
економічною діяльністю

- - 154,7



ефективного використання 
цілісних майнових 
комплексів підприємств 
спільної власності 
територіальних громад, сіл, 
селищ та міст Черкаської 
області на 2019-2021 роки)
С ередній результат  
оцінки програм 200 - 154,7

1 Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№

з/п
КПКВК

МБ
Назва бюджетної 

програми 2

Пояснення щодо причин низької ефективності, 
визначення факторів через які не досягнуто 
запланованих результатів

1 2 3 4
1 0117693 Інші заходи, 

пов’язані 
економічною 
діяльністю

На рівень ефективності виконання програми вплинули наступні фактори:
1) повернуто з оренди чотири цілісних майнових комплекси із п’яти запланованих, 

так як щодо одного з них виконано рішення обласної ради про подовження 
договору оренди;

2) перевищення запланованої вартості послуг із проведення незалежних оцінок 
майна комунального підприємства «Центральна районна аптека № 30» в м 

Золотоноша та колишнього Канівського комунального видавничо-поліграфічного 
підприємства «Родень» зумовлене значним кількісним та якісним (тривалого 

терміну експлуатації) складом необоротних активів, що вплинуло на збільшення 
кількості витрат людино-годин та, як наслідок, вартості послуг в цілому;
3) перевищення запланованої вартості послуг із проведення аудиторських 

перевірок необоротних активів ЦМК зумовлене значним об’ємом інформації та 
тривалим періодом, що підлягав перевірці.

В цілому мету Програми досягнуто -  повернуто всі цілісні майнові комплекси, які 
потребували повернення з оренди у 2020 році.

А.В.Підгорний

Л.Г.Радченко

2 Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Голова обласної ради 

Головний бухгалтер


