
Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2020 року

Додаток2

К________________ 6________________________Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми1
Кількість нарахованих балів
Висока

ефективн
ість

Середня
ефективн

ість

Низька
ефектив

ність
1 2 3 4 5 6

1 610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об єднаних 
територіальних громад. 241,2

2 611020

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами. 218,7

3 611010 Надання дошкільної освіти 224,3

4 615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
- 207,7

5 611090
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 225

6 611150
Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 227

7 611160 Тнттті програми, заклади та заходи у сфері освіти. 225
Середній результат оцінки програми 224,1

’Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програми2

Пояснення щодо причин 
низької ефективності, 

визначення факторів через які
1 2 3 4

23азначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти С.М.Бурбело______
уУ/ (підпис) (ініціали та прізвище)



Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року

Додаток

1 . ______ 6_________________________ Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . _____ 61_________________________ Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти.____________
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п

Назва підпрограми / завдання бюджетної 
програмні

Кількість нарахованих балів

Висока
ефективність

Середня
ефективність

Низька
ефектив

ність
1 2 3 4 5

X X X
Завдання
Забезпечити складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової 
документації, фінансування установ освіти 
згідно з затвердженими кошторисами; 
забезпечення надання якісних послуг з 
централізованого господарського 
обслуговування; забезпечення виплати 
грошової винагороди обдарованим дітям; 
забезпечення надання допомоги дітям- 
сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

225 - -

Загальний результат оцінки програми 225 - -
’Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п Назва завдання бюджетної програми2 Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих

1 2 3

23азначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти



Програма: Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 
Мета: Забезпечення контролю за веденням бухгалтерського обліку, звітності та ведення 

централізованого господарського обслуговування, забезпечення реалізації інших освітніх програм 
у сфері освіти

Завдання: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової 
документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення 
надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення виплати 
грошової винагороди обдарованим дітям; забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми
по відділу освіти Ватутінської міської ради.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період 
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затвердж
єно

Виконай
0

Виконай 
ня плану Затверджено Виконано

Викс
HHJ

плаї
Показники ефективності: X X X X X X

кількість установ, які 
обслуговує один працівник

2 2 1 2 2 1

кількість особових 
рахунків,які обслуговує 1 
працівник

177 177 1 177 177 1

кількість установ, які 
обслуговує один працівник 
централізованого 
господарського 
обслуговування

3 3 1 3 3 1

середній розмір допомоги 1,8 1,8 1 1,8 1,8 1
середній розмір стипендії 
міського голови на 1 учня

0,2 0,2 1 0,2 0,2 1

середній розмір грошової 
винагороди на 1 учня

0,2 0,2 1 0,3 0,3 1

середній розмір обласної 
стипендії на 1 учня

0,5 0,5 1

середні видатки на 
придбання одиниці 
обладнання

26,5 26,5 1 0 0 0

Показники якості: X X X X X X

рівень погашення
кредиторської
заборгованості

100 100 1 100 100 1

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
І(еф)=(1+1+1+1+1+1):6*100= ЮО
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
І(я)== 1: 1*100 = 100
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх 
періодів:
І ( е ф ) б а з = ( 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ) : 8 * 1 0 0 =  1 0 0

Іі=100:100= 1
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних 
програми із показниками попередніх періодів . Оскільки І;= 1 що відповідає критерію оцінки І, >1, 
то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.



Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е= 100+100+25= 225

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.



Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року

Додаток]

1. 6 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .  61__________________________Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п

Назва підпрограми / завдання бюджетної 
програмні

Кількість нарахованих балів

Висока
ефективність

Середня
ефективність

Низька
ефектив

ність
1 2 3 4 5

X X X
Завдання

1. Забезпечення належної методичної роботи в 
закладах освіти

227 - -

Загальний результат оцінки програми 227 _ _

’Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п Назва завдання бюджетної програми2 Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих

1 2 3

23азначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти



Аналіз ефективності виконання бюджетної програми 
по відділу освіти Ватутінської міської ради.

Програма: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші в галузі
освіти

Мета: Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти 
Завдання: Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти 
Виконання результативних показників бюджетної програми

Попередній період 
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Показники
Затвердж

єно
Виконай

0
Виконай 
ня плану Затверджено Виконано

Викс
ню

плаї
Показники ефективності: X X X X X X
витрати на одного 
працівника

123,6 120,1 0,972 104 101,7 0,978

Показники якості: X X X X X X
рівень погашення
кредиторської
заборгованості

100 100 1,00 100 100 1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
І(еф)=0,978:1*100= 97,8
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
І(я)== 1: 1*100= 100
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх 
періодів:
І(еФ)баз=0,972:1*100= 97,2 
іі=97,8:97,2 = 1,01
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних 
програми із показниками попередніх періодів . Оскільки І,— 1, що відповідає критерію оцінки І; 
>1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності 
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=102+100+25= 227

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.



Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року

Додаток]

1. 6 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .  61__________________________Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
3. 611090 позашкільної роботи з дітьми________________________________________

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п

Назва підпрограми / завдання бюджетної 
програмні

Кількість нарахованих балів

Висока
ефективність

Середня
ефективність

Низька
ефектив

ність
1 2 3 4 5

X X X
Завдання
Надання рівних можливостей дівчатам та 
хлопцям у сфері отримання позашкільної 
освіти

225 - -

Загальний результат оцінки програми 225 _ -

Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п Назва завдання бюджетної програми2 Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих

1 2 3

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти



Програма: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми.

Мета: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх
віку та місця проживання

Завдання: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання 
позашкільної освіти

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми
по відділу освіти Ватутінської міської ради.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період 
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затвердж
єно

Виконай
0

Виконай 
ня плану

Затверджено Виконано
Викс

ННі

плаї
Показники ефективності: X X X X X X

витрати на 1 дитину, яка 
отримує позашкільну освіту

2,4 2,3 0.958 2,5 2,5 1

Показники якості: X X X X X X

рівень погашення
кредиторської
заборгованості

100 100 1

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
І(еф)=1:1*100= 100
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
І(я)== 1: 1*100 = 100
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх 
періодів:
І(еФ)баз=0.958:1*100= 95,8 
іі= 100:95,8= 1.044
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних 
програми із показниками попередніх періодів . Оскільки І*= 1.044 що відповідає критерію оцінки 
іі >1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності 
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е = 100+100+25= 225

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.



Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року

Додаток1

1 .  6 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ (найменування головного розпорядника)

2. 61_________________________ Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ (найменування головного розпорядника)

3. 615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п

Назва підпрограми / завдання бюджетної 
програми 1

Кількість нарахованих балів

Висока
ефективність

Середня
ефективність

Низька
ефектив

ність
1 2 3 4 5

X X X
Завдання
Підготовка спортивного резерву та 
підвищення рівня фізичної підготовленості 
дітей дитячо-юнацькими спортивними 
школами

- 207,7 -

Загальний результат оцінки програми _ 207,7 -

'Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п Назва завдання бюджетної програми2 Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих

1 2 3

23азначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти



Програма: Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 
Мета: Створення необхідних умов для гармонійного виховання , фізичного 

розвитку,повноцінного оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 
самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного 
спорту

Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості 
дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми
по відділу освіти Ватутінської міської ради.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період 
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затвердж
єно

Виконай
0

Виконай 
ня плану

Затверджено Виконано
Викс

ННі

плаї
Показники ефективності: X X X X X X

середні витрати на 
утримання однієї 
комунальної дитячо- 
юнацької спортивної школи 
з розрахунку на одного 
працівника

79,4 77,1 1,03 84 90,2 0,931

середньомісячна заробітна 
плата працівника

4Д 4,1 1 4,7 5,1 0,922

Показники якості: X X X X X X

рівень погашення
кредиторської
заборгованості

100 100 1 100 100 1

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
І(еФ)=(0,931 +0,922):2* 100= 92,65
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
І(я)=  1: 1*100= 100
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх 
періодів:
І(еФ)баз=(1,03+1):2* 100= 101,5 
іі=92,65: 101,5= 0,91
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних 
програми із показниками попередніх періодів . Оскільки І;= 0,91 що відповідає критерію оцінки 
0,85< І; <1, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

Визначення ступеню ефективності 
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=92,65+100+15= 207,7

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність.



Результати аналізу ефективності бюджетної програми 
станом на 01.01.2020 року

Додатокі

6 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

61 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

610160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об єднаних територіальних громад.

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) 

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п

Назва підпрограми / завдання бюджетної 
програмні

Кількість нарахованих балів

Висока
ефективність

Середня
ефективність

Низька
ефективн

ість
1 2 3 4 5

X X X
Завдання
Забезпечення виконання наданих 
законодавством повноважень в сфері освіти 241,2 - -

Загальний результат оцінки програми 241,2 - -

'Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п Назва завдання бюджетної програми2 Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих
1 2 3

23азначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти



Аналіз ефективності виконання бюджетної програми 
по відділу освіти Ватутінської міської ради.

Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах,селах, об’єднаних територіальних громад.

Мета: Керівництво і управління у сфері освіти
Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти
Виконання результативних показників бюджетної прог рами

Показники

Попередній період 
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затвердж
єно

Виконай
0

Виконай 
ня плану

Затверджено Виконано
Викс

ню
плаї

Показники ефективності: X X X X X X
кількість виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг на 
одного працівника

6 8 1,333 5 7 1,4

кількість прийнятих 
нормативно-правових актів 
на одного працівника

17 18 1,059 18 24 1,333

витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

116,9 114,4 1,023 103,4 137,4 0,753

Показники якості: X X X X X X
рівень погашення
кредиторської
заборгованості

100 100 1 100 100 1

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
І(еф)=(1,-4+1,333+0,753):3*100= 116,2
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
І(я)== 1: 1*100= 100
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх 
періодів:
І(еф)баз=(1,333+1,059+1,023):3*100= 113,8 
іі=1 16,2:113,8 =  1,021
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних 
програми із показниками попередніх періодів . Оскільки І;= 1,021 що відповідає критерію оцінки 
іі > 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності 
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 

суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е =116,2+100+25= 241,2

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.



Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року

Додатокі

1 . _____ 6 Відділ освіти Ватутінської міської ради__________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . _____61_________________________ Відділ освіти Ватутінської міської ради__________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,

3. 611020 ліцеями, гімназіями, колегіумами.___________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

Назва підпрограми / завдання бюджетної 
програмні

Кількість нарахованих балів

№ з/п
Висока

ефективність
Середня

ефективність

Низька
ефектив

ність
1 2 3 4 5

X X X
Завдання

Забезпечення надання відповідних послуг 
денними закладами загальної середньої 
освіти; забезпечення надання освіти дітям з 
особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання; Інформатизація 
освіти та формування єдиного 
медіапростору

218,7 - -

Загальний результат оцінки програми 218,7 _ * -

’Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту 
бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п Назва завдання бюджетної програми2 Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих

1 2 3

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти
(ініціали та прізвище)



Аналіз ефективності виконання бюджетної програми 
по відділу освіти Ватутінської міської ради.

Програма: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами).

Мета: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах
загальної середньої освіти

Завдання: Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної 
середньої освіти; забезпечення надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного навчання; інформатизація освіти та формування єдиного медіапростору

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники

Попередній період 
(2018 рік)

Звітний період 
(2019 рік)

Затвердж
єно

Виконай
0

Виконай 
ня плану

Затверджено Виконано
Викс

нн:
плаї

Показники ефективності: X X X X X X
витрати загального фонду 
на утримання 1 учня

15,2 15,0 0,987 16,4 15,9 0,970

витрати загального фонду 
на утримання 1 учня 
інклюзивного класу

7,4 6,4 0,865 23 22,4 0,974

діто-дні відвідування 25,9 22,3 0,861 23,4 19,9 0,850

середні видатки на 
придбання одиниці 
обладнання

9,7 9,7 1 11,8 11,8 1

середні видатки на 
придбання теплових 
лічильників

93,7 93,7 1

видатки на розробку 
проекту

20,0 20,0 1 0 0 0

Показники якості: X X X X X X
рівень погашення
кредиторської
заборгованості

100 100 1 100 100 1

кількість дні відвідування 184 175 0,951 177 169 0,955

Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
І(еф)=(0,970+0,974+0,850+1+1):5*100= 95,9 
б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
І(я)== (1+0,955): 2*100 = 97,8
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх 
періодів:
І(еф)баз=(0,987+0,861+1+1+0,865):5*100= 94,3 
І,=95,9:94,3= 1,02
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних 
програми із показниками попередніх періодів . Оскільки І(= 1,02 що відповідає критерію оцінки 
іі>1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності



Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної 
суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е=95,9+97,8+25= 218,7

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм 
можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.



Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року

Додаток1

Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 61 Відділ освіти Ватутінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 611010 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п

Назва підпрограми / завдання бюджетної 
програмні

Кількість нарахованих балів

Висока
ефективність

Середня
ефективність

Низька
ефектив

ність
1 2 3 4 5

X X X
Завдання
Забезпечити створення належних умов для 
надання на належному рівні дошкільної 
освіти та виховання дітей

224,3 - -

Загальний результат оцінки програми 224,3 _ -

Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної 
програми

*
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п Назва завдання бюджетної програми2 Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів 

через які не досягнуто запланованих

1 2 3

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти


