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!одаток1
Результати аналiзу ефекгивностi бюджетноi програми

станом на 01.01.2019 року

77 Управлiння державного архiтекryрно-будiвельного контролю ОдеськоТ MicbKoi ради
(кпквк мБ) (найменування головного розпорядника)

Керiвництво i управлiння у вiдповйнiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi), селищtж, селах, об'еднаних територiальних
f770160 громадах

(кпквк мБ) (найменування бюджетноi програми)

4. Результати аналiзу ефективностi:

Лs з/п

кiлькiсть нарахованих балiв
Висока

еtttективнiсть
Середня

еrhективнiст
Низька

1 2 J 4 5

х х х
Завдання

]абезпечення здiйснення власних та делеговани)
rовноважень органiв мiсцевого самоврядуванн,
{ерез функчlонування Управлiння державног(
rрхiтекryрно-булiвельного контролю Одесько
иiськоi ради

222,1

Загальний результат оцiнки програми 222,1

ycl програми та завmвня, якl вшюченl до звlту про виконання

5. Поглиблений ана,,Iiз причин низькоТ ефективностi

Лs з/п Назва завдання бюджетноi програми2 Пояснення щодо причин низькоТ ефективностi"
визначення факторiв через якi не досягнуто

запланованих результаr rB

l 2 J

yci завдвня, якi мють низьry феюивяiоь

В.о, начальника управлiння
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ц (i та прiзвище)

Ф

Назва пiдпрограми / завдання бюджетноi програми l

х ''!'+ао*$,1 ъ
Z, 'j 51g91 u*
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17

Додаток1
Результати аналiзу ефективностi бюджетноi програми

станом на 01.01.2019 року

Уп равлiн ня державного архiтекгурно-будiвел ьного контрол ю ОдеськоТ
Mlcbkol ради

2.

(кпквкмБ) (найменування головного розпорядника)

171
Управлiн ня державного архiтепурно-будiвел ьного контрол ю ОдеськоТ

Micbkoi ради
(кпквкмБ) (наЙменуванняголовногорозпорядника)

3, 1710170
Пiдвищення квалiфiкацii деггугатiв мiсцевих рад та посадових осiб
мiсцевого самоврядування

(кпквк мБ)

4. Результати

(найменування бюджетноТ програми)

анаrriзу ефективностi :

N з/п

Назва пiдпрограми /

завданнrI бюджетнот
програми1

кiлькiсть нарахованих балiв

Висока
ефективнiсть

Середrrя
ефективнiсть

Низька
ефективнiсть

1 2 J 4 5

х х х
Завдання

JаOезпечення пlдвищеннrI
квалiфiкачiТ посадових осiб
Управлiння державного
лрхiтектурно-булiвельного
контролю ОдеськоТ MicbKoi
пя пи

200

3аzальнuй рuульmаm
оцiнкu про?ралru 200

програми та завдання, якi включенi до звiry про виконання паспорry бюшкетноТ програми

5. Поглиблений аналiз причин низькоi ефективностi

Зазначаються yci завлання, якi мають низьку ефекгивнiсть

Ns з/п назва завдання бюджетнот
програмй

Пояснення щодо причин низькоТ ефективностi,
визначеннrI факторiв через якi не досягнуто

затrланованих результатiв

1 2 tJ

ff;i*Яfo]
ý <};,4--1)а.Б

Ltкйв

iцiали та прiзвище)

В.о. начальника управлiння


