Результати аналiзу ефективностi бюджетноТ програми
станом на 01.01.2020 року
1.0600000 Управлiння освiти ШоткинськоТ мiськоi ради

(КПКВК

МБ)

(найменування головного розпорядника)
2. 0б10000 Управлiння освiтц ШосткинськоТ MicbKoi ради
(КПКВК
(найменування вiдповiдального виконавця)

МБ)

3.06l l090 Надання позашкiльноТосвiти позашкiльними закJlадами освiти, заходи iз позашкiльноi'
роботи з дiтьми

(КПКВК

МБ)

(найменування бюджетноТ програми)

,льтати анЕUIlз,

кiлькiсть нарахованих балiв
Назва пiдпрограми/, завдання бюджетноТ

Висока

програми1

Низька

ктивнlсть

ефективнiсть

Забезпечити piBHi можливостi дiвчатам та
хлопцям у сферi отримання позашкiльноТ освiти
Завдання 2

Завдання l

заzальнuй резульmаm оцiнкu пidпроералlu 2

Загальний результат оцiнки програми

1Зазначаються yci пiдпрограми
та завдання, якi включенi до звiry про виконання паспорту бюджетноТ
5. Поглиблений аналiз причин низькоТ ефективностi
Назва завдання бюджетноI

'Зua"u"uюrra"

Пояснення щодо причин низькоТ
низькоТ ефективностi, визначення

завдання, якi мають низьку ефективнiсть

Начальник управлiння освiти ШМР

Наталiя
(

iH

сЕргЕЙко

iцiал и та прiзвище)

Розрахунок оцiнки ефективностi бюджетноТ програми станом на 01.01.2020 року

ради

1.0600000 Управлiння освiти ШоткинськоТ MicbKoT
(найменування головного розпорядника)
(КIIКВК

МБ)

,

2.0б10000 Уп

iння освiти Шосткинськоi MicbKoT
(КПКВК МБ) (найменування вiдповiдального виконавця)

3. 0б] ]090 Наdання позаulкiльноi'освimu позаtлкiльнltлlu заклаdа,цu освimu, захоdu iз
позаu,tкiльноt робоmu з dimьмu

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетноТ програми)

2019 piK
Ns
з/п

Назва пiдпрограми/завдання бюджетноi
.
прогоами

Виконано

3атверджено

виконання плану

3авдання1

Забезпечити piBHi можJIивостi дiвчатам та хлопцям у сферi отримання позашкiльноТосвiти
Покознчк ефекmчвносmi
1*

Bumpamu но 7 )umuHy, яко оmрчму€
поза ut кiл ьну о cBi mу (zр н. )
вumроmч на 10umuHy (хлопця/diвччну), яку

3065,9

OzBso,r

1,06

3346,6

з907,7

0,86

75,6

70,t

1,08

плануеmься озdоровчmч в 0чmячому
2*
3*

озdоровчому mоборi (zpH.)
cepeOHi вчmроmч на прчOбання облоdнання на
|,
заклоd (mчс.zрн.)
cepeOHi вumроmч но копimольнчй ремонm но

4*

зоклоd (mчс.zрн.)

418,6

2t2,9

1,97

5*

сереdнi вчmроmч на реконсmрукцiю mо
ресmавроцiю iншuх об'екmiв но заклаd
(mчс,zрн.)

1,22,2

t22,2

1,00

1,19

Середнiй piBeHb виконання плану
покqзнчк якосmi

1

2

з

4

Вiдсоток BapTocTi придбанних предметiв
довгострокового користування вiдповiдно до
минулого року (%)
Вiдсоток загального обсяry витрат на
капiтальний ремонт вiдповiдно до минулого
покч (%)

Вiдсоток загального обсягу витрат на
реконструкцiю та реставрацiю вiдповiдно до
минулого року (%)
вiдсоток дiтей (хлопцiв/дiвчат), якi
займаються в позашкiльних закладах вiд
загальноТ кiлькостi учнiв ЗЗСО (%)

61,1

56,7

0,93

477,8

24з,0

0,51

зз2,2

зз2,2

1,00

81,2

81,,2

1,0

0,86

Середнiй piBeHb виконання плану
Ефективнiсть завдання

Ефективнiсть програми
" - Примiтка - показник дестимулятор, розраховуеться обе

Начальник управлiння освiти ШМР

(1,19*100)

1/6Ъ*о,вь*r,о/ir,97+1,оо)+
1о,|з*

205,00

0,86*100)=

rоо*о,srфо+1*

100/5+

1о0+1* 1оо)/4=

205,40

е значеr

l*/

Наталiя

СЕРГЕЙко

