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Результати аналiзу ефективностi бюдэкетноТ програми
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Зqzальнuй резульmаm оцiнкu пidпроzрамu

l

Пiдпрограма 2
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1
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5. Поглиблений аналiз причин низькоТ ефективностi

Пояснення щодо причин низькоТ ефективностi, визначення

Забезпечення виконання реалiзачiТ

iнвестицiйних програм i проектiв
за рахунок субвенцiй на
здiйснення заходiв щодо соцiал
економiчного розвитку окремих
територiй

Провелений аналiз показникiв бюджетноТ програми та факторiв, якi
мtlли негативний вплив на виконання бюджетнот програми, показав,
що вrтутрiшнi фактори ( на якi головний розпорядник мiг впливати)
вiлсутнi. Зовнiшнi фактори (на якi головний розпоряднитк не мiг
впливати) виявилиQь причинами, через якi не досягнуто запланованих
результатiв пок€вника ефективностi "середнi витрати на проведення
peKoHcTpyuiT та реставрацiТ iнших об'ектiв (тис.грн.)" та якостi
"вiдсоток загального обсяry витрат на проведення реконструкчiТта
реставрачii iнших об'ектiв окремих територiй вiдповiдно до минулого
року (%)". Бюджетнi асигнування планувалися на проведення
вiдповiдних робiт в СШ Jфl3 (уклалання троryарноТ плитки).
Фактично запланованi роботи не були проведенi, тому що тимчасово
призупинено фiнансування мiсцевим бюджетам на ооцiальноекономiчний розвиток з метою перевiрки новим складом Кабiнету
MiHicTpiB ефективностi використання бюджетних коштiв. Пiсля
вiдновлення фiнансування запланованi роботи не провеленi у зв'язку з
несприятливими погодним.и умовам и, що унеможливлюють
проведення вiдповiдних рa"оfil"* робiт та закiнченням бюджетного
року.

'З*пч"чюrься yci завдання, якi мають низьку ефективнiсть
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провеdення реконсmрукцii mо ресmоврацii iншuх
обекmiв окремuх mерumорiй вidповidно dо
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програми, показав, шо внутрiшнi фактори ( на якi головний
(на якi
розпорядник мiг впливати) вiлсутнi. Зовнiшнi фактори
головний розпоряднитк не мiг впливати) виявились
причинами, через якi не досягнуто запланованих результатiв
пок€вника ефективностi "серелнi витрати на проведення
iнших об'сктiв (тис,грн,)" та якостi
та
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"вiдсоток загального обсяry витрат на проведення
окремих територiй
реконструкuii та реставрацiТ iнших об'ектiв
вiдповiдно до минулого року (%)". Бюджетнi асигнування

планувЕrлися на проведення вiдповiдних робiт в Сш Nsl3
(уклаланнЯ троryарноТ плитки). ФактичнО запланованi роботи
не були проведенiо тому що тимчасово призупинено
мiсцеви#юджетам на соцiально-економ iчний

фiнансування
Кабiнету
розвиток з метою перевiрки новим складом
MiHicTpiB ефективностi використання бюджетних коштiв,
Пiсля вiдновлення фiнансування запланованi роботи не
проведенi у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що
вiдповiдних ремонтних робiт та
бюдлtетного року,
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