
узагальненi результати аналiзу ефективностi бюджетних програм
за 2019 пiкк

N
з/п

ктпквк
мБ Назва бюджетноi програми

Кiлькiсть нарахованих балiв

Висока
эфективнiсть

Серелня
эфективнiсть

Низька
эфективнiсть

1 l910l60 Програма 1. Керiвництво i управлiння у
вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi),
селищах, селах, об'сднаних терiторiальних
громадах

2 18,0

2 19l0170 програма 2. Пiдвищення квалiфiкацiт
депутатiв мiсцевих рад та посадових осiб
мiсцевого самоврядування

22 б,0

J 1917421 Програма З. Утримання та розвиток наземного
електротранспорту

211,0

4 19]',7442 Програма 4. Утримання та розвиток iнших
об'сктiв транспортноТ iнфраструктури

19б,5

5 |9|,74"]0 Програма 5. Iнша дiяльнiсть у сферi
дорожнього господарства

21 1,8

2I8,66

поглиблений аналiз п чин низькоt ивност1

Щиректор департаменту транспорту,
звlязку та органiзацii дорожнього руху
ОдеськоТ MicbKoТ ради

l

'ti-,,
о.В.Iлько

Назва бюджетноi програми

Пояснення щодо причин
низькоi ефективностi,

визначення факторiв, через
якi не досягнуто

запланованих результатiв
Програма 1

Програма 2



Щодаток 1

Результати аналiзу ефективностi бюджетноi програми
за 2019 piK

1. 1900000_ Департамент транспорту. зв'язку та органiзацiТдорожнього рчх},
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорялника)

ОдеськоТ MicbKoi ради

2. 19l0000 Департамент транспорту. зв'язку та органiзацii дорожнього p)о<]r ОдеськоТ
(КТПКВК МБ) (найменування вiдповiдального виконавця)

MicbKoi ради

3. l910l60 _ 0111 _ Керiвництво iуправлiння у вiдповiднiй сферiу MicTax (.MicTi Киевi).
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетноi програми)

селищах. селах. об'еднаних терiторiальних громадах

4. Результати аналiзу ефективностi

5. Поглиблений ана.],Iiз причин низькоТ ефективностi

Ns з/п назва завдання бюджетнот програми Пояснення щодо причин низькоi ефективностi,
визначення факторiв через якi не досягнуто

запланован и х резул bTaTi в
1 2 J

lиректор департаменту транспорту, )

звlязкУ та органiзацiТдорожнього руху ,,t , о.В.lлько
Одеськоi MicbKoi ради L'

jtJЪ з/п Назва лiдпрограми/завдання
бюджетноi програми

Кiлькiсть нарахованих балiв
Висока

ефективнiсть
Середня

ефективнiсть
Низька

ефективнiсть
1 2 J 4 5

l Завдання 1. РеалiзацiТ основних
напрямкiв полiтики держави та
мiсцевого самоврядування в сферi
транспорту

2l 8,0

Заzсъцьнuй резульmаm оцiнкu
ПРОZРаJИU

218,0



Щодаток 1

Результати аналiзу ефективностi бюджетноi програми
за 2019 piK

1. 1900000 Департамент транс
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ОдеськоТ MicbKoi ради

2. 1910000 Департамент транспорту. зв'язку та органiзацii дорожнього руху Одеськоi
(кТПкВК МБ) (найменування вiдповiдального виконавця)

MicbKoT ради

з. 1910170 ___ j]д пiдвицення квалiфiкацiт депутатiв мiсцевих рад та посадових осiб
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетноi програми)

м iсцевого самовряд}rвання

4. Результати анаj.Iiзу ефективностi

Ns з/п Назва пiдпрограми/завдання
бюджетноТ програми

Кiлькiсть нарахованих ба,riв
Висока

ефективнiсть
Середня

ефективнiсть
Низька

ефективнiсть
1 2 J 4 5

1 Завдання 1. Забезпечення
пiдвищення квалiфi кацiТ посадових
осiб департаменту

))6 о

Заzальнай резульmаm оцiнка
проzралru

22б,0

5. Поглиблений аналiз причин низькоi ефективностi

Щиректор департаменту транспорту,
звlязку та органiзацiТ дорожнього руху
Одеськоi MicbKoi ради

l, О.В.Iлько
,|,

J\& з/п назва завдання бюджетнот програми Пояснення щодо причин низькоТ ефективностi,
визначення факторiв через якi не досягнуто

запланован их результатi в
1 2 J



Щодаток l
Результати аналiзу ефективностi бюджетноi програми

за 2019 piK

1, 1900000 Департамент транспорту. зв'язк}, та органiзацiТдорожнього руху
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ОдеськоТ MicbKoT ради

2. 19l0000 Департамент транс
(КТПКВК МБ) (найменування вiдповiдального виконавця)

MicbKoT ради

З.1917421 ___ !45З _ Утримання та розвиток наземного електротранспорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетноi програми)

4. Результати аналiзу ефективностi

5. Поглиблений аналiз причин низькоТ ефективностi

М з/п назва завдання бюджетноi програми Пояснення щодо причин низькоТ ефективностi,
визначення факторiв через якi не досягнуто

запланованих резул bTaTi в

1 2 J

NЬ з/п Назва пiдпрограми/завдання
бюджетноi програми

Кiлькiсть нарахованих балiв
Висока

ефективнiсть
Серелня

ефективнiсть
Низька

ефективнiсть
1 ) э 4 5

1 Завдання 1. Створення на,,Iежних

умов для надання високоякiсних
послуг з перевезення пасажирiв
електротранспортом

261,0

Завдання 2. Розвиток
електротранспорту MicTa Одеси

215,0

Заzольнай резульmаm оцiнкu
проZрама

24l ,0



Результати аналiзу ефективностi
за 2019 piK

1.1900000
(ктпквк мБ)

2.1910000_
(ктпквк мБ)

MicbKoT ради

з.1917442 _ 045б _ Утримання та розвиток iнших об'сктiв транспортноi
(ктпквк мБ) (кФквк)

iнфраструктури
(найменування бюджетноТ програм и)

Щодаток
бюджетноТ програми

(найменування головного розпорялника)
Одеськоi мiськоi ради

артамент т зв'язкY та о жнього

4. Результати аналiзу ефективностi

(найменувагtня вiдповiдального виконавця)

ЛЪ з/п Назва п iдпрограм иl завдання
бюджетноТ програми

Кiлькiсть нарахованих балiв
Висока

ефективнiсть
Середня

ефективнiсть
Низька

ефективнiсть
1 2 J 4 5

l Завдання 1. Будiвництво
трамвайних зупинкових
комплексiв по маршруту трамваю
J\b20

180,0

Завдання 2. Будiвництво
зупинкових комплексiв транспорту
зага,тьного користування

213,0

\шzальнuй рвульmаm оцiнкч
проZрамu

I96,5

5. Поглиблений анаJIiз причин низькоТ ефективностi

Щиректор департаменту транспорту,
звlязку та органiзацii дорожнього руху
ОдеськоТ MicbKoT ради '|u

t,

о.В.Iлько

Л! з/п назва завдання бюджетноi програми пояснення щодо причин низькот ефективностi,
визначення факторiв через якi не досягнуто

запланован их Dезчл bTaTiB
1 2 аJ

'яз



Додаток l

за 2019 piK

1.1900000
(ктпквк мБ)

одеськот Micbkoi ради

2. l910000 Департамент транспорту. зв'язк}, та органiзацiТ дорожнього р}rх), Одеськоi
(КТПКВК МБ) (найменування вiдповiдального виконавIlя)

з,19]t7470_

мiськоi ради

045б
(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюджетноi програми)

4. Результати ан€Lлiзу ефективностi

5. ПоглиблениЙ аналiз причин низькоТ ефективностi

Результати аналiзу ефективностi бюджсетноТ програми

мент тDанс та органi

Iнша дiяльнiсть }z сферi дорожнього господарства

(найменування головного розпорялника)

NЪ з/п Назва пiдпрограми/завдання
бюджетноi програми

Кiлькiсть нарахованих балiв
Висока

ефективнiсть
Середня

ефективнiсть
Низька

ефективнiсть
1 2 J 4 5

Завдання 1. Впровадження та
експлуатацiя технiчних засобiв
регулювання дорожнього руху,
забезпечення дорожнього руху

)?ý п

Завдання 2. Придбання та
капiта,rьний ремонт технiчних
засобiв регулювання дорожнього
руху

l98,6

3аzа,,льнuй рвульmаm оцiнкu
цц|zршilu

2l1,8

Ns з/п назва завдання бюджетнот програми Пояснення щодо причин низькоi ефективностi,
визначення факторiв через якi не досягнуто

запланован их резул bTaTi в
1 2 J

lиректор департаменту транспорту,
звlязку та органiзацiТ дорожнього руху
Одеськоi MicbKoT ради

, , !,i О.В.Iлько,1l


