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

(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06l0000 Управлiння освiти ШосткинськоI MicbKoT
(КПКВК МБ) (найменування вiдповiдаJIьного виконавця)
3. 0613 140 Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за
катастрофи)
рахунок коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ

(КПКВК

МБ)

(найменування бюджетноТ програми)

4. Результати аналiз,

Кiлькiсть нарахованих балiв

Назва пiдпрограми/ завдання бюджетноТ
програми1
ктивнlсть

Завдання

Середня
ефективнiсть

1

Органiзацiя оздоровлення дiтей та забезпечення
вiдпочинком дтей, якi потребують особливоТ
соцiальноТ уваги та пiдтримки

Заzсшьнuй резульmаm оцiнкu пidпроzрамu

l

Пiдпрограма 2
Завдання l
Завдання 2
Заzальнuй резульmаm оцiнкu пidпроzраuu 2

Загальний резyльтат оцiнки програми

1Зазначаються yci пiдпрограми та завдання, якi включенi до звiту про виконання паспорту бюляtетноТ
5. Поглиблений аналiз причин нцзькоТ ефективностi

Назва завдання бюджетноi

пояснення щодо причин низькот ефективностi, визначення

Завдання i

'Зua"u"urrься yci завдання, якi мають низьку ефективн
Начальник управлiння освiти ШМР

(пiлп

Наталiя сЕРгЕЙко
(iнiчiали та прiзвище)

Розрахунок оцiнки ефективностi бюджетноТ програми станом на 01.01.2020 року
1.0600000 Управлiння освiти ШоткинськоТ MicbKoT ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.0610000 Управлiння освiти ШосткинськоТ MicbKoi ради
(КПКВК МБ) (найменування вiдповiда-пьного виконавця)
3. 0613140 Озdоровлення mа вidпочuнок dimей (крiл,t захоdiв з озdоровлення dimей,
що зdiйснююmься за рахунQк KoulmiB на озdоровлення ерол,lаdян, якi посmражdалu
внаслid ок Чорн о блlль с bKo| каmасmро фu)
(КПКВК МБ) (найменування бюджетноТ програми)
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3а вда ння 1

Органiзачiя оздоровлення дiтей та забезпечення вiдпочинком дтей, якi потребують особливоТ
соцiальноТ уваги та пiдтримки
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Начальник управлiння освiти ШМР
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