
Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2021 року.

1._0600000_____
(КТПКВКМБ)

2. 0610000

Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області
(найменування головного розпорядника)

____Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615030_____5031________ 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл.

(КПКВК МБ)(КТПКВК МБ)(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

02147919 
(код ЄДРПОУ)

02147919 
(код ЄДРПОУ)

18206100000 
(код бюджету)

4.Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

№
з/п Показники

Попередній період
Звітній період

Затверд
жено

Виконано Виконанн 
я плану

Середній
індекс

виконання
показникі

в
ефективно

сті

Середній 
індекс 

виконання 
показникі 
в якості

Затвердже
но

Викона
но

Виконан 
ня плану

Середні 
й індекс 
виконан 

ня 
показни 

ків 
ефектив 

ності

Середні 
й індекс 
виконан 

ня 
показни 

ків 
якості

1
1 Зміцнення здоров'я 

дітей та молоді, 
підвищення їх 
фізичної 
підготовленості.
Показник
ефективності
середні витрати на 
утримання однієї 
дитини дитячо-

9759,68 9643,76 0,988 98,8 12122,28 11685,24 1,037 103,7



юнацької спортивної 
школи в розрізі їх 
видів

середньомісячна 
заробітна плата 
працівника дитячо- 
юнацької спортивної 
школи в розрізі їх 
видів

5178,71 5483,14 1,058

середні виграти на 
навчально- 
тренувальну роботу у 
дитячо-юнацьких 
спортивних школах в 
розрізі їх видів у 
розрахунку на одного 
учня,

9208,25 9186,36 0,997

середні витрати на 
забезпечення участі 
одного учня дитячо- 
юнацьких спортивних 
шкіл у розрізі їх видів 
у регіональних 
спортивних змаганнях

163,55 167,46 1,023

Середній індекс
ефективності
завдання
Показник якості
кількість 
підготовлених у 
дитячо-юнацьких 
спортивних школах у 
розпізі їх видів 
майстрів спорту 
України/кандидатів у 
майстри спорту 
України

20 20 1



2

105,8 7343,89 7300,85 0,994 99,4

99,7

-

11228,00 10890,70 0,97 97,0

102,3 218,45 218,41 1 100

101,7 100,0

100 20 20 1 100



з

кількість учнів 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл у 
розрізі їх видів, які 
здобули призові місця 
в регіональних 
спортивних змаганнях

220 200 0,909 90,9

збільшення кількості 
учнів дитячо- 
юнацьких спортивних 
шкіл у розрізі їх видів 
порівняно з минулим 
роком

-4,2 -4,0 1,05 105,0

Середній індекс 
якості завдання

98,6

Ефективність
завдання

Розрахунок 
порівняння 
результативності 
завдання із 
показниками 
попереднім періодом
Кількість набраних 
балів за параметром 
порівняння 
результативності 
завдання із 
показниками 
попередніх періодів
Кінцевий розрахунок 
загальної 
ефективності 
завдання

2 Створення 
належних умов для 
тренування з дзюдо, 
проведення заходів



220 220 1 100

1,5 1,5 1 100

100

100+100=
200

(середня)

100/101,7=0,98

25

100+100+25= 
225 (висока)

1



міського та 
обласного рівнів в 
приміщені за 
адресою б-р 
Шевченка. 16а
Показник
ефективності
Середні витрати на 
приміщення

151187 151187 1 100

Середні витрати на 1 
кв.м.

1144,75 1144,75 1 100

Середні витрати наї 
комплект

135000 135000 1 100

Середній показник 
ефективності

100

Показник якості
Створення належних 
умов

Створенн
я
належних
умов

Створен
ня
належни
хумов

100

Ефективність
завдання

100+100=200
(середня)

3 Придбання 
канального 
вентилятора,рекупер 
атора
Показник
ефективності
Середні витрати на 1 
вентилятор

20000 17950 1,1
14

111,4
'

Середні витрати на 1 
рекуператор

7440 7440 1 100

Середній індекс
ефективності
завдання

105,7

Показник якості
Створення належних 
умов для роботи 
вентиляційної системи

Створенн
я
належних

Створення 
належних 
умов для

100



/

Ефективність
іяшіання

4 Придбання 
комплектів меблів 
для роздягалень у 
піп цілені гімнастики
Показник
ефективності
Середні витрати на 1 
комплект меблів
Показник якості ■

Створення належних 
умов для занять 
легкою атлетикою

Ефективність
завдання
Середній індекс 
ефективності 
програми за рік
Середній індекс 
якості програми за 
рік
Ефективність 
програми за рік

//
.  ---------------------------------------—

Головний бухгалтер



5

умов ДІМ
роботи
вентиляці
йної
системи

роботи 
вентиляційно 
ї системи

100+100=200
(середня)

13333,33 13333,33 1 100

Створення
належних
умов для
занять
легкою
атлетикою

Створення
належних
умов для
занять
легкою
атлетикою

100

100+100=200
(середня)

101,4

100

Т „ „ , т о  ТІ

101,4+100
201,4

(середня)

:ШШТЫГ АІрина ІВНИЦЬКА 
Г анна БАБІЙ


