
Узагальненi результати аналiзу ефективностi бюджетнiх програм
станом на 31.12,2021 року

Департамент кульryри i ryризму 3апорiзькоТ MicbKoT ради1 , 1 000000
(tсгпквк мБ) (найменування головного рOзпорядника)

усl програми головного розпорядника, за якими складено про виконання паспорту

Щrr реrt"го р деIl il pTa]!|e}l,I,y кулы,у ри i ту ризму
змр

I-оловний бухгалтер

Катерииа ClMOHOBA
(iHit{ а,lйl нiц]ал, пр]звище)

Альоlrа }IlltlTllIA
(iвiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Назва бюджетноi проrрами

Назва бюджетноi програмi визначення факrорiв через якi не досягнуто

э вiдсутнiстю мошивостi придбання ноутбуку з потрiбними

<Z|FГ:> 2О21 pol{] з фовлу "|)ади Держа8sого aIeHTcTaa з

N9

з/п
кпквк мБ

) а

1 10140з0 }абезпечевня дiяльностi бiблiотек

2 1 01 4070 DiHaHcoвa пiдтримка кiвематографii

/l



1. 1000000

Резул ьтат анал iзу ефекти BHocTi бюджетноТ програм и
станом на 31.12.2021 року

f]епартамент кульryри i ryризму Запорiзькоl' мiськоi ради
(ктпквк lиБ)

2, 1 01 0000
(кгпквк lмБ)

(найменування головного розпорядника)

вlдповlдального

3. 1010160 _ 0111
(fiпквк мБ) (ктквк)(1)

4,Резуrlьтат аttаlliзу сфективtrстi

1, Зазвачаються Bci пiдпрограми та напрями. якi sключенi до заiту пров виконання паспорту бюджетноi програми,

5. []огrtибrlеrtий анаrliз причин низько)' ефективностi

I

N9

з/п
Назва пiдпрограмi/завдання бюджетноТ програми

кiлt,кiсть наЬраних оалiв
Висока

ефекrивнiсть
Середня

ефективнiсть
Н изька

orha ити rr н iгтr.
2 5

liдпрограма 1: Керiвництво i чправлiння ч сфеOi кvльтчDи i мистецтва. тчDизмч х х х

1.1
Напрям 1 Забезлеченiiя вLlконання функцiй iзавdань, поклааенu\ на 0епарmаiеiй кумmурimурчзму
ЗапоDiзькоi MicbKoj' DаdU 2з7,1 7

Jаеальнuч резульmаm оцlнкч пlопроерамч 1 237,17
Загальний результат оцiнки програми: 237,17

N9

з/п
Назва завдання бюджетноi програми

l lояснення щодо причин низькоl ефективностl, визначення факторlв

2

7i[rr ректор деllар,гаменту культури i туризму
}мр

['o.ltoBlt ui;i бl,хl лlt,l,rэ1l

Катерпна ClMOHOl]A
(iвiцiали/iнiцlал, пр звище)

,,\..,t btltlzt rI I Kl'|'l l L\
(il] t{iалиlili t{iал, пр звиlце)

3



Результат анал iзу ефекти BHocTi бюджетноТ програ м и
станом на 31,12.202'l року

], 1 000000 Департамен I культури i ryризftrу Запорiзькоl' Micbкol' ради
(ППКВК ПilБ) (найменування головного розпорядника)

1, Зазначаються Bci п Дпрограми та вапрямИ. якi включен] до звiту пров виконання паспорту бюд)(етноi програми,

5, ['lоглибrlений аналiз причин низькоТ ефективностi

fl r,r роlt,гор депа l)TalltcIll,y ltyJl bT,)/pt,| i туризvlу
}мр

Головltиl-r бухгалтср

Катерина ClMOHOBA
(iH цiали/iнit1 ал, пр звище)

длыlttlt I,1lKlTlllA
(iп]tl алиl iliц]аrl, прiзtsице)

N9

з/п
Назва пiдпроrрамi/завдання бюджетноТ проrрами

кlлькlсть наораних 0алiв
Висока

афе пи вн icTb
Середня

ефективнiсть
Низька

ефективнiсть
,|

4

ЦдпрOграма 1: Надання спецiальноl' освiти мистецькиЙй школами х х х
Напрям 1 22-4,50
напрям 2: Прudбання облаOнання i преOмеmiв 0овеосmDоковоео коочсmч ?-1 5,0о

3 Напрям 3, 201,30

1.4
Напрям 4; Провеdення захоdlб lз вLlявлення mа пiOmрчмкч mворчо обOарованчх dimей mа молоOi
(мiжнароOнi, BcevKoatЧcbKi mа MicbKi конкчDсU. фесmчвапi KoHlteomll вllсmавk!1 mol1lol 200,00

5 НаПРям 5, Вuконання аоручень 1епуmаmiв обласно|раdч, на поеаlцення забореованосmi мчпчltuх paiiB 200,00
6 Напрям 6. Вчконання dоручень 0епуmаmiв MicbKol pa1u 21 5,00

заеальнчо резvльmаm оцlнкu пiопроерамч 1 209,з0
загальний резчльтат оцiнки програми: 209,30



Резул ьтат а нал iзу ефекти BHocTi бюджетноi програ м и
Gтаном на 31.12.2021 року

1, 1000000 Департамент кульryри i ryризму 3апорiзькоТ мiськоi'ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2,1010000
(fiпквк мБ)

3, 1014010 g8a1 Фiнансова пiдтримка TeaTpiB
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетноl'програми)

4,Результат аналiзу ефективнстi

Назва пiдпроrрамi/завдання бюджетноi проrрами

1, Зазначаються Bci п дпрограми та напрями, якi включенi до звiту пров виконання паспорту

5, Поглиблений аналiз причин низькоi ефективностi

N9

з/п Назва завдання бюджетноI програми

Б.*/Щиректор департаменту культури i,гуризму
змр

Головний бухгалтер

Катерина ClMOHOBA
(iHi1,1 алиl]нiцiал, прiзвице)

Альона 1,1lKlTltlA
(iнiцiаJrи/iнiцiал, прiзвище)

) з



Резул ьтат анал iзу ефекти BHocTi бюджетноi програ м и
станом на 31.12.2021 року

1,1000000 ДепартаменткульryриiryризмуЗапорiзькоiмiськоiради _
(КТПКВК МБ) (найменування голOвного розпорядника)

2, ] 0 ] 0000 Департамент кульryри i туризму Запорiзькоl' MicbKol' ради
(КТПКВК МБ) (найменування вiдповiдального виконавця)

3. 1014030 0В24 3абезпечення дiяльностi бiблiотек
(ггпl,€к п/Б --1IпKBKIt'l

4, Результат аналiзу ефективнстi

J.Зазначаютьсявсiпiдпрограмитанапрями якlвключенiдозвiтупроввиконанняпаспортубюджетноiпрограми,

5. Поглиблений аналiз причин низькоi' ефективностi

[I.r pe KTcl p де tl l ]),га ме н,гу l{ул bTy p I,t i r,у р изпlу
змр

Гоlt овн rt й бух га"rt-гер

Ьr.*
l(aTepиrra Cl IV| ()l lОВД

( нiцiали/iнiцiал прiзвице)

дльона [lIKlTI}lA

N9

з/п
Назва пiдпрограмi/завдання бюджетноТ програми

кlлькlсть наораних Ьалiв
Висока

ефектиRнiсть
Середня

ефекти BHicTb
Н изька

ефапи ян icTb
2 4 5

llДПOOГOама 1: 3аOе3печення лiяльностi бiблiотек х х
1прям 1: 3абезпечення dlункцiонування бiблiоmек Micma 183,о0

Чапрям 2: Поповнення бiблiоmечнчх фонOiв кншкковою проОукцiсю 250 0о
3 lпрям З. Прчdбання облаOнання i rtpeOMemiB 0овеосmроковоео корчсmVвання 225,оо

1-4 Чапрям 4: Вчконання dоручень dепуmаmiв MicbKo'i раOч 230,10
1.5 Чапрям 5: Вчконання dоручень 0епуmаmiв обласноl' paOu

5аеальнчч резчльmаm оulнкч пlопDоеDамч 1 2
Загальний результат оцiнки програми: 1в2,62

(iiliцiали/iв цiал, прiзвище)



Резул ьтат анал iзу ефективностi бюджетноТ п рограми
станом на 31.12,2021 року

Департамент кульryри i ryризNlу 3апорiзькоl'мiськоl'ради _ _..
(найменування головного розпорялника)

],1000000
(ктпквк мБ)

2.1010000
(ктпквк мБ)

3,1014060 0828
(ктпквк lvБ) (ктквк)(1)

4, Резулt,тат аliалiзу ефективнстi

Назва пiдпрограмi/завдання бюджетноi програм и

Bci пiдпрограми та напрями, якi включенi до звiту пров виконання паспорту бюджетно'i програми,

5. ГlогJlибJlе}lий анаr]iз причин низькоl' ефектиL]ностi

Назва завдання бюджетноi програми

,(lrpeKTop департамеllту культурt,l i туризму
]]мр

I'оловн иii бухга;lr,ер

Катериtrа ClMOHOI]A
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Альоttа llll{l'|'l}IA
(illit]iали/it] цал, прiзвиulе)

N9

з/п

ть наьраних ьалl11
висока Середня

афоктипнiпть
низька

2 3 4

1
lllлllрul pdMd l,JduеJllече}iнядlяльностl палацlвlоудинкlвкуrlьтури,клуоlв,центрlвлозвlллята
ttших клчбних закпал iB х х х

1нування комунальнчх паltацiв кульmурч 21о 12
1прям 2: tsчконання 0оDччень )епуmаmlв MICbKoi раоч

lцu пiOпро?рамч 1:
3агальний результат оцiнки програми: 218,9в



Результат анал iзу ефективностi бюджетноi програ м и
станом на31 ,12,2021 року

1. 1000000 Департамент кульryри i ryризму Запорiзькоl'мiськоТ ради
(КГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 1010000 Департамент кульryри i ryризму ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
(КТПКВК МБ) (найменування вiдповiдального виконавця)

3, 1014070 9911, Фiнансова пiдтримка кiнематографiТ
(fiПКВК IИБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетноi прЪграЙ; 

-4, Результат аналiзу ефективнстi

], за3начаються Bci пiдпрограми та напряМи, якi включенi до эаiту пров виконання паспорту бюджетноl програми,

5, Поглиблений аналiз причин низькоТ ефективностi

N9

з/п
Назва пiдпрограмi/завдання бюджетноi програми

кiлькiсть набраних tlB
tsисока Середня Низька

llдпOогDаМа'l: QlHaHcoBa пlлтоИмка кlнеМатогпаi х х х
1 Чапрям 1 : НаOання фiнансовоi 0опомоеч кiноконцерmномv залч iM. О.Ловженка 243,67

1.2
-lапрям 2: I lровеоення кульmурно-розважальнlJх захоOiв, акцiЙ, проекmiв, фесmчвалiв i KoHKypciB,
/0оско н а л е н ня кч л ьmч оно-d о з ai п п ёа oI сlh ё ol 1

0,0

121 ,84
3агальний результат оцiнки програми: 121 ,в4

N9
r/п Назва завдання бюджетноТ програми

l lояснення щодо причин низькоl ефективностl, визначення факторlв
чеDез якi не досягнчто запланованих пезчльтатiв

l llдпрограма ,l: гlапрям 2: l lроведення культурно-розважальних заходiв,
акцiй, проектiв, фестивалiв i KoHKypciB, удосконалення культурно-
лпэнiппаппI nrhanrl

l|иреlстор департаменту культури i туризму
змр

Головний бухгал,гер

Катерина ClMOHOBA
(iнiцiали/iвiцiал, прiзвицlе)

A;lborta НlкIТIt-lд
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

з



Результат аналiзу ефективностi бюджетноТ програми
станом на 31,12,2021 року

l(ll ректор депllрта]!!ен,гу кул ьтури i туризму
]мр Катерина ClMOHOBA

1,1000000
(ктпквк lйБ)

['c1.1toBtrl,t ii бух галr,ср

(пiдпис) (iIiцiаrrи/iв цiал, прlзвиulе)

.,\.ltt,tltla I,1 I lt l'l'l l IA
(itlil{]аI]и/]ilitliал, орiзвице)

назва пiдпроrрамi/завдання бюджетноi програми

] зазначаються Bci пiдпрограми та напрям" 
"ni 

ч*поrЪ"ilоiЫry проББйББiйБffi

5, [lоглиблений аttалiз причин низькоi' ефективностi



Результат аналiзу ефективностi бюджетноТ програми
станом на 31.12,2021 року

2 lEЩL_ Департамент кульryри i ryризму 3апорiзькоr'мiськоТ ради
(к l l |KBK мь) (найменування вiдповiдального виконавця)

3. 1014082 0829
(ктпквк lvБ) (tсгквк)(1)

4, Результат аналiзу ефективнстi

1 зазначаютьсявсiпiдпрограмитанапрями,якiвключенiдозвiтупроввиконанняпаспортубюджетноiлрограми,

5, Поглиблений аналiз причин низькоi' ефективностi

{ирек,гор леIlа ртаменту I(yJl bT,yp1.1 i турlлзму
змр

l'оловrr ий бухга;tтер

N9

з/п Назва пiдпрограмi/завдання бюджетноI програми
Кiлькiсть набраних балiв

Висока
ефективнiсть

Gередня
ефективнiсть

Низька
ефективнiсть

J 4
llдпрOграма 1: lншi захOди в галvзi кчльтчри i мистеuтва х х

1.1
чaпpЯм1''llpoвeoeнняKульmуpнo-po3вaжaльнuxзaхoёiв'a
Vdоско н а л ен н я кvл bmvpHo-0 о з вiл лаво| сфе рч 2з0,90

125,о0
77,95

Загальний результат оцiнки програми: 177,95

N9
з/п Назва завдання бюджетноТ програми l l оя с не н ня щодо п ри ч и н н и з ь Ko'l ефе кги в н о сli, в и з н а чеj llГфа кго р l в-

чеDез якi не лосягнчто заппаноRаних поаvпьтатiп
2 3

l llдпрограма 1: Напрям 2: Збереження та популяризацiя-юторико-
кyльтурного надбання MicTa

,/
Б".--/

ltaтeprrrra CI MOl lOl]A
(iнiцiаJrи/iвiц]ал, прiзвиtце)

Альоltа HlKl'I'ItlA
(iнiцiали/iнiцал, прiзвище)



Результат аналiзу ефективностi бюджетноТ програми
станом на 31,12.2021 року

1. 100q000 Департамент кчльryри i ryризмy ЗапорiзькоI мiськоl'ради
(fiПКВК МБ) (найменування голоБйю розпорядгrикФ

з. 1017з21 0443
(ктпквк мБ) (I(TKBKX1)

4, Результат аналiзу ефективнстi

Назва пiдпроrрамi/завдання бюджетноi програми

1,зазначаютьсявс]пiдпрограмитанапрями якlвключенiдозвiтупроввиконанняпаспортубюджетноiпрограми

5, Поглиблений аналiз причин низькоТ ефективностi

N9
з/п Назва завдання бюджетноi проrрами I lояснення щодо причин низькоl ефеrrивностi, визначення факгорiб

чапез якi нр лбсяrнчтп аапп2нбрrчиy паrrlпцтэтiр

l|иректор департаlllенту культури i туризпrу
змр

Гtlловlt rt ii бух галте1l

Б-,-/
KaTeplttta CIMOIlOBA

(]нiцiали/itliцiал прiзвице)

A;Ibtlttir l{l KI'1-1 }lA
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвице)

2 3



Результат анаliiзу ефекти BHocTi бtоджетнсlТ проrрам и
cтatloм наЗ1 ,12.202'l року

l .1000000 /lепартамеrrткультуриiтJэдзму_i|аllорiзькоl'мiськоrради_
(кгпквк lvг,) (наймсttування голоt]ного розпорядника)

1. За3начаються Bci пiдпрограми та напрями, якi включенi до звiту пров виконання паспорту бюджетноТ програми,

5. Поглиблений аналiз причин низьксli' ефектtлвностi

_ liaтelцtta 9ljVIOI,IOBA _
(iнiц]алиliнiцiал прiзtsйще)

l oлtlllltt.tli бухt,аlI,ге1l Альоtlа tIll(ITItlA
(]l]iLliали/i}riLliал, ll1)iзвиtllо)

N9

з/п
Назва пiдпрограм i/завдання бюджетноТ програми

Кiлькiсть набраних балi]]
Висока

ефективнiсть
середня

ефекrивнiсть
Н изька

ефективнiстr,
4

1_1iдпрOграцq_l. I]9цл|з_?!ц!_iпцолlцц9дq.irдqqтиL{иttоlо,|эозвиткутеритор_ii х х х
1.1 219,47
1,2 |1 а п prl м 2 : I l tэсlв с ае н н я ре ка нс;m Dч кtLi о б' екrп i в 25а,00

3аеальнчй резvлыпапl оцiнкu пidпооерамч 1 234,74
Загальний результат оцiнки програми: 234,74

Назва завдання бюджетноТ програми



Результат аналiзу ефекти BHocTi бюджетноТ п рограм и
станом на 31,12,2021 року

Департамент кульryри i туризму ЗапорjзькоI мiськоi ради

1, зазвачаються Bci пiдпрограми та напрями, якi включенi до звiry пров виконання паспорту бюджетноi програми.

5, Поглиблений аналiз причин низькоl' ефективностi

N9

з/п
Назва пiдпрограмi/завдання бюджетноТ програми

Кiлькiсть набраних балiЫ
Висока

ефекrивнiсть
середня

ефекrивнiсть
2 51iдпp0гpаМа1;.'МyзеeфiкацiяЧастИHИвалtвoЛffi.сквeo х х х

1,1 225,00
Jаеальнчч резульmаm оцlнкч пiОпроерамч 1 225,00
загальний результат оцiнки програми: 225,00

N9
з/п Назва завдання бюджетноi програми l lояснення щодо причин низькоl ефективностl, визначення факторiв

чеоез якi не лосягнчто fаппанпRаних прачпьтатiп
1 3

Е.*-/,{tlpeKтop леtlар,гамеIt-Iу куJlьтури i т,уризму
змр

Головltлtйl бухгалтер

Катерина ClMOHOBA
(iнiцiалиiiнiцiал, прiзвице)

Альоttа tlIKITIHA
( нiцiали/iнiцiал прiзвище)

2



Резул ьтат аналiзу ефективностi бюджетноТ програм и
станом на 31,12,2О21 року

1 JЩЦq_ Департамент кульryри i ryризму Запорiзькоl'мiськоi'ради
(к l l IKBK мь) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(найменування вiдповiдального виконавцф

з,1017622 0470- (кггквк NлБ) --@КБRпjГ

4, Результат аналiзу ефективнстi

1, зазначаються sci пiдпрограми та напрями. якi аключенi до звiту пров виконання паспорту бюдlкетноi проrрами,

5. Поглиблений аналiз причин низькоi' ефективностi

N9

з/п назва пiдпрограмi/завдання бюджетноI програми
Klcтb наОраних балiв

Висока
ефекrивнiсть

Середня
ефективнiсть

Н изька

4
lIlдпрограма ,] 

: Реалiзацiя програм iзаходiв в галузi ryризмч ia кЙорiБ х х х
1.1 Чапрям 1; ОреанЬацiя i провеdення mурчсmччнuх захоdiв 2з2,0о

225,00
5аеальнчu резульmаm оцlнкц пiопроерамч 1: 228,50
3агальний результат оцiнки проrрами: 228,50

N9

з/п Назва завдання бюджетноТ програми
1 з

l{ирекr:ор де]lартаменту l(ультури i туризму
:}мр

Го.llо в lt l,r l".t бух галт,ер

Б.-"/ Катерина CIMOHOBA
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ALlbolta lIIl{lTII,1A
(iнiцiали/iн]ц ал, пр]звище)


