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2гі.вюm..іm Еюього. эх 4 б еIе-, 7х t' , э -  ,J(

іожет ооэвитку за дхеоала.ііе х iiiiiiii хх ^х
jдходжеmd ю эегального qх.іцу оюдх®ту доdьоі+I)v/б.аііmг`rосЁіЕіLппі\ х•8шаль-dгm.`егня Iіо оюаmт`r

х х х
LL'J- х Е-,,,,,,,IIIш

в.іАті ®юптііг ро.іrтпг-г®: х х х

Еюього э. mо.ст"іюNі..іи гюоегт..іи iiiiiii х х`.пhопьtі| Е..`д.т" э утриі.іиня 6юд-иI уст.m х

эвI.1сТь Фm..Нсовuх пОТLI®нь з. і»s\uіЬТ.т..Iи ЮНТРОгIьнш з.хОдIВ-:

ан фін.нсооы ОuсцuплIни-:
іьm і крoАиторсъm заооргованm m псгфк і mоць paqr вдсутня :

.    ЛЬН®Нm "СНОООk ЩОдо:

uюсtпI a-етт.ы пр®.р.ни
.гю,О дm подельLLюl П р®аіі|эафг

в.юсті ®®п-ю г==ре.ішіено випонанм эщдо.ъ програни при вэюрісmнні  юштів бюдюту мiсm,

cmI 6.о*"о. пр.р-\I
L L      іоно вююноння нісъютпроіраьмсощаль.mоэахисту~пенхя.

.ро,!,iвu,t I-сt,Iон е.оотта rчэ®==ш
jфtu] в юстуm" ро.со< доэва.wть эаОоэпоч.m. виконання мkюT прогр"и афаLпъною захисtу

і.Lю упр..п*" соіО.пьюю .u.т)rнш-ЭтQНзьюг
(|t.ічЬ"іЬ.ііdоп фэііщ.)

ов_"
(ЬdцL,"лніідц фэчщо)



\
оцінкА Е®Ек"вності БюджЕ"оТ прогрАми

зо 202О pIx

о80ОООО              Упо.вп|г]хя с®ц|.пьноЬ з.хистv н.солоння ЗіпоD|эьюT Lі|сьюоТ D..іи
(кm" мБ)

ОО1ОООО

додш
до Мотодm.них рехо"афй L.юдо 3дhtення
офm. офоноd бN]дmгнm програь.

(mА..е.qп.о"я гс\псLmо ро.юрядн.а.)

YhD.впlN.іясоц|.лы.огоэохіхо.стуносепо.іняЗопоD|зь»о»ЬГ.і|сьююхоYD.Е"
(mnоенуqння в\дпоі\д.пьнсю в`."q.щ)

КОЬ.ГЮНСЩ|йі.| О..іtm" НО ПLЛЬЮВИй ПРОYЭд ОЕmЬ.Об(ПЫіИМ ТР.і.СПОРТ®і. ОР.і.і... ХmГОР8lі.гр-
(tопьіенуu.іня Ощ~ профш)

б.з -виююI.ш реэ]Fпьт.гпII.н.Iх гI®тзнIIпв б.ооютнл про.р.\III з. тгIря.I.\.и вuюl.іIст.I+" б.одтгI\нш ю.IIтIв-:

ТТ::,ТIiБЬ )рі напр"о виюристоння бюдхетних юштів. эатворджені паслорто`і ®кLАхmоT прФраіm



5 5 "1 ин"}Iн. Iн®.СпшцIйН.1Х (про.ЮrllВ) пРО.Р"-:

г- Ф'н.нсY"ня nm n эог"Nр
вLАхmння Еnю-- з-

г'роекту(прогр-и)'эхххх^ '.рkn .ур-нm" э"Lн Виюнфо з.елнIп.l'Iодь Фbdнс-н,щму"'п-t'I3-7I

4 еIо-4
х

-L*- ххJ(
`юА-ют Е.оэвіт"v э. Аmmіm.и,-'адходXОв"вз®гальгюгофонду t}к}дшт7 до-.-ОШапь..огоdіошvіЕЬш-ttпзвіп"`3аI"чаффдобIапm"

хх

1uJ'- х

Ерчтр. ощдрт)г розвитку1,'.1 х х х

Ю.п|т.Jіь..| ..ід.тtі. э )гrриь.."я бюдфих уст.иоо х х х

\    ."  .я"Iсть ФIн.нсовіIі. гюруш®нь з® р®зyпьгrl.т.мI юнrrlропьних э.юдIв-:

ы I с тI

€ --I   ," фIнанеовыдuсщIппIш.:

.            ±ф і фед..т`орсьф эаборгованісяъ на почато[ і dюць року вuсу"я.

^   . `^   'а7тьноNиА ві.сново[ щодо:

•.  .I]    ь.IосТIб®0o-Т.ЮпРО.р.\оII
`  ,  ` , ;   ,,ьt.ою дпя гюдальuіоітг р®еліаачг;

юю®IпI бIоОътт.юs пт==э.чи
±  ,г7., ,  чо+ю tм.онання завдшь прогр8ми гіри виюрис"ні  юштIв бфАхоту vісm.

::  " Ё#нdg#граии софьнсюэахистунm"ня
`   „    тр-н.еI\I®IIв.GIоЕьюп."проtр-мI
q.ііеі.,у'воння.ностуг"хщі)хдоэфіитьзабеле`фт.Авиюнaння.дсюTпрогрaнис"і|альногоэахютунаселення,

В.с           чLIIе. lріР..г&I". СО.О.пьмз-З.хіту н"тм. 9~
"-i      г     ' -qiч-_



\

осгпквк мБ)

2.               0810000

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтноТ прогрАми
зо 202О рlх

Упревл[нNя соціальиого зах.Iсту н.селения ЗопорIзьюТ місьют ради
(..&Яіючпіоюія голо..юго розпоряднNm)

Уtтц+-ееt-Jъмоэ-пі-m.іIЭ=:::=::::==:мі.,f[_

дод-k
до мaтодичних реюIіо.ідацій щодо эдmелею.я
ОЦЬ." Оф.В|d бЩд-О" Г1РОГРЗ|l

З.               081ЗОЗ4                               1070

4.  Mem б.qрmіоТпрогроии:

КОИП®НС.Ц|йИ| ВИГUТЭ" ЗО ППЬГОВИй ПDОТЭд ОФОМИХ .(mГОШ П)ОЩдЯН НО ЕЮдНО
(..dм.tу.ою.я бнэд~Т прогрфи)

Забеэпечення надоння пUіьг оItромим квтегорiям громадян з оmа" поспуг зв'я8ку, проТзду, санаторно-курортного
лікування, ремонту будинкiв i квар"р та компенсаф витрат на автомобLпьне пеливо

5. оLіінb Фm.внd еюфm+оT прогроми зо кріmріями :

5.1 -В.іююн" бюОттIМ про=l .... и з® нвпря\I"u вuюрuствIIIIя бюОіI<®тIIіtх NоштI®":
'- гm.\

э'п по-N" I 1ПОl. З УРIХvВ.XНЯЮ 3М|Н tэиююно ьuіхю.ння
эогфьнии сп®L''фь"N р"м э.гmьнии сі[еціфьнии рюн з,",lIинсгlоц'фь"l р"N•.   .   .    . J'L.    .    J |ъа,,I, dпнл •.." •.`.    .    Jt Ешm ',шId mАm' 1,®,.01, '  7®,_о11 1  7.7.01ОЗ5 1  707.0tОЗ6 Ф.ооо€б Ф.о"о

ьтч

.,.

•т1-ччт -Iг.I\-I і- .іьIъ-.L.. пр-оФ-.шптюрШ.lю.Gmнт®Ою.пr
707_о,, 11®Т.О11 10т.о,о 1 1,7Jмо JLоо, Ф.оо,

11.t.   |КоіI`о.юLmd "mm.э. пlльгооm пЕюТш оюе..|          1797.011 |                                I         1797 Оіі і         і  787 оіоі                              |          1797 01Оі                JЭ ОО1 і                               I                  ФОО1

5.2 -Вuю.н\.Iт бюОют.Ю1 провра.Аu э® Отр®пеі\Iu н.ОхоОіч®I1ь сп®IРвльноео Фонду-:

5.З -ВіIюн.ння рвэу:пьт.тивних Iютниm® бюdхвтноt проврши за I4апря\е.\Iи вIIю|.uстанI.я б.оОэютIIuх ItоulтI®-:

1  Зmгівчfються )d t.апряьtи викор..сmння біQд>.m+их юшт|в, эап®рджвП mспортои бюд>крт+юT програии.

5.4 -Вu".IIня поIаIэIIuЮв бIоОюг"оТ гIровр®нu порIвшIIо Iз гю.аэзнuю.Iи попвр®0.юово рокlГ:
'"с  гt".\

h,®' поп.рфнIй р'х зЕ,hгt"й р[k
t.ідхі.понхя .июнuхя

'V оLдс-\з'п                         поmзtm" э.гmьнии споLUфьнии р,зон з,гфь"и сп®ц'mь"и р"и эtгuьг'иN сп®uшь"N р"н
..`.    ,    ' dmнJ| •.L.   .    . dьанJ, .      .      .      . -..J

видотюо інадані юедіm.} 2 725.722 2 7z5,,z2 1  797,01О 1797,О1О ",072 ".о72
I в т.ч._ -_, '`v.'''л-щIА. -h...-. л - .'-... Y-лпроіадоро]і..хmго|.ійгроиодян.,.Еюдіюі.`rтzюнспоm

2Т25,Тz2 z 125.7 22 1797.010 1  7®7.01О е4.072 ".о72
; в  т  ч_

i`   ',.,""'      i'   '-',,j   !J,    .,,-,.,.|ооdmіоглороіюфрm/Оос.dооо-1-aшm

2 72е.7z2 2 Т2б.122 1 19Т.О1О 1 791.Ог'О м.ОгT0 ".о7о



/

5.5 .ЕIIIk®Н.НIIЯ IНВ.СТuЦ№IIuХ (ПРО®ТIВ) ГIРОВР.Н-:

!код

I)                     поN"и"
ФlN.нсуnнm ПП.Н Н. .ВhТ1Nй Виюноно эа вфоння вихафн® Еююго

эфиLL'оk
пр"kту п®рIад . эвГ"ий п®р|од Ф|н.хсу"ння н.

(прогт-"), ур_ннян эN|н mйеу"l пч,"и
г1 2 э 4 5 оз5-4 7 о.э.7

1.1 н.дхаzmння всього: х х х
ь.аш.пт Dоэвиіmг за ,D.юэоалани х х х

і надіюдіюння ю эагаітьі+ого q]оцду "qд»а7туі]оелвШягtь..огоd)онJіv/Б.сшіmіі)оэвwтюі` х х х
звгіозі"оюія до аюо~і х х J(

lншJJв- х х х

:2 tі.(дггm. оюфту розвіпqіфLого: х х х

21    і    ВСЬОГО З. Il...СЯ`.llПГ|ИNИ Г|DО.фlIИ

22.        ПlЛmПЬН|mд.Т"эутр".нюі..",.- х х х

5.6 .НаnвнIсТ. ФIнансовіI.< поруш®IIь эя р®зульггIата\еu ю.IтрольнIш зaходI®-:

а'1,с"l..

5.7 -Ст.II ФII..нСО.d ОuСцuгIЛIнu-:

...с5hорсъп I фед.mраю заборгоumстъ на початох I кiнещ, рох)г вuісуттія .

б` `.-ЗОГ-ЛЬНОNИй ВИСН®ЕіОК ЩОдо:

ві`т)іI\пьтегпIбIоiЬттI.dгIро.р.\Iи
г f `сгуа7`ьіюіо для подmшоТ ТГ роел|эаф.

е{.эетіl...оетI бIоikтт.d гIро.р.\I\I
заd<ізп3чено в.mнаю+я заадань прогрши гтрі. виюриста"|  кошт|в бюд>юту ч|сп.

і.с,.исностI бIодютноI г.ро.р.II
эаоозпочоно в.mаmя ..kьют проіра" сошаль..ою аахисгу насолmня .

вовгоегпрою.ш юеііIдkh бIо®тгпId про.р..III
ф інзнс)оmіtя в насту"их poux дозDо"тъ з8боапо`ііпи мюнання qlсэюТ програни соц|ельіtою захwгу наQіюння;

В с`  u>uальтпа\ )ліF-гйпв. ооі|hпью.о s.хіюті
юс€,\вння З.Iюфь" .ЪсьkотрЮіI

Наі аI1ы.ик                                                dОЬdгlі

' Iэ_ озью"
фJщ&m,/l''lцlоп.фэ,Nщe)

ов. ч®хD®-
(ь'щ&г,t/lнLФm. пф,''LLф



\
оцінкА Е®Ективності Бюд}юннОТ прогрАми

зо 2020 ph

упDеЕLгі[ння ооц`і.гіы.ого з.хисту нос®п®ння зогіоDIзьют ь.ісьххот ро.ш
(mm..нуt.онф гагLоmого р®"mд"ф

доmх
до методмн." роюNаtдщВi щодо здuiсіеюія
оц|ню. ®феmоюст| брд»а7"их програю

(КТПКВК МБ)                                                                                                                                    (ноh.нувоння в\дповLАоі`ьного mюі.ощя)

З.            О81 ЗОЗ5                       1070              Коип®нс.цlйнl випLпа" зо гіLльговий проТэд ореиих kф®гор]й гроиодян но зопIзничио.qі транспо

4.  мот. б.аfфtотпрогро.іи:
Забозпечоння надання гіLпьг окремим категоріям громадян з опла" послуг эв'яэку. проТэду. санеторіtо-курор"ого
гі|kування, ремонту будинк|в I квар"р та юмпенсаф витрат на автомобLльно паі"во

з. оцIі.d ®Феmівгіості біа-Iот програі.и з. кр.mріями:

5,1 -ВIпI-ни-бюоютI" про.ршIі э. тпрвI\ю.Iu ®uюрuстанIIя бюоIютнILх юштIв..- '". пш.\
з/п пофниm і UіоN з VDах`іЕюtlняяI зн.н t,и",но Е)LдхиJleнNя

эогuь"N сп®ціольI.ии р"м э,гmьни,,спецmьнNN р"м э-ьнии сп®ll'mь"N рmю
dьаNJ) dьt'|,J1 .    .    ,    . ..`.   ,    ' ..`.    `    . •.    .    .      ,t Ештtl '|оJnи' mlm' э е7о.zбо э е7e.2„ Э ,7О.26О з о7,.2б®

ет.чі--\,I~ -ч-I - тнп-\,,®, гц\ъ=,'"-f`.'г"'ЁЁ.,`'
Э В7О.25е э "9.25в з в1о.z6® з в7о.zь|

111   |Ка~ э.dпuоі.mmоопаюені       ЗО79,25aі                       I      З 879.256|      З 67025Оі                      |       З679 250|                     і                       I

5.З -ВuююIIня р®зульт.тuвнILх поkааниId® б.одттнЫ про.ра.Iu эі\ юпр"..Iu вuюріIстання бюОтI"ш юштIв-..

i ЗЁSшТiБЬ у± наііряни Еmрисгання бюд.tа"х юuіт|в. эатвордюн| пааіортои бю4ЬY протіаии

5  "іllооll®" поюзнlпd® бlод]kтМdТ ПРОВР®Нu ПОРIВtlЯIIО IЭ ПОN"u"u ПОП®Р®ОТ®8О РОКIГ:                                                                     (т го„

.
поп®F"нIй рIх зьhl]ий plk

ЫдХі.ГЮl1tu| Вl.ЮН.l.ИЯ,vвLпсатml\

поmнN" э.гшьнии сп®цluьNхN р,эом эIгuьихN сгі®ціольни» разом 8,"I,lIннсп-шнн р"и
АmнJ| dmнJt •...     .      ` ..^.    .     . ".'. '...,

ві.дот" (иад.ні .mа.mlі 8 200.000 8 200,ООО З 679,258 З 679,26О ы.'з1 I б5.131
г в т. ч.

гірфд охр.NNх mгорll) грощдя» н.I3mlЭl.ИЧНОМYТt|-ИСПОm
e 2ОО ООО е 2oО.ООО з е7o.25О З е79.256 ъ5.131 Jз.131

1 в  т.ч.і\г\"т--ч|.вп. ъ.IIч...I.ч з-..і..--і.чпрсk$дор..\Iшпт..ор№ФошдяII"`зоLпlзIIuч.еотIтD..юIов\rlіI

е 2ОО.ООО lI 2ОО.ООО З ВТ9.2В. З В79.26е Jsб.1зl' ь6.130



5 чі .ыuюоII.I.ня Iн®®етш|анuх (гIро.тI®) проер".:

к®д                       поbэ"m
Ф|н.нсуркня ГLпоN но звmий ВиюноNо э. Вфил.нняев5-, ВNюнaно всього

зmшо|Ф|"нсувIіINя но
лро®kту(програ-). п.рIод зурщынt,яll зulн звmхй п®рIод н'йеу"I h.рюдиэI3.7х

2 зхх 4 6 7х

z.1                   Н______нюі вСьОГО.J1-аюи х х
:эіаА..аrг юэвwтmг зо•-,.,_,,,,   -I  '  ...   ,    .  .J   `=Iао'аmіі|альі.огоdюIшv/6іапіmіI"віmt`-`--іЗ~нядофап~r

х х хх

х х
\1нщlJ-а х хх

-,-^              і]идfт" оіоfрфг р®з.и"у-,..ттф;ьогоаюін-LLійиі"ипЕісеmми
х х х

х х-ТГ       юпгпльні uд-mо з утрии.нняб.оіmп.ихvtmнов
х

F 8 "Н швнIсть ФIнансо.IDc поруш®нь за р®эупьггIат\.u юIIтроііьніLх захоОh-:
h         .,т1,

Е 7 "СТШ Ы"СОВОТ ОuСЦuГШIНИ-:

.-\ . = торсыа і іфвдиторсъm эаборгоmпсm, ..а гючаюk і кінець року вLдсу"я ;

С  ` з€іг..тьмоний Е"сновох щодо:

Ь  l 1УГШ1|*.ОСПII бIОдТТН* ПРО.Р..IИ
г   -` \ту2 ггыіою для пQдаАьшоТ Tl роап1эац|Т;

`,   k,пu.I.остI бю©"про®р"I
j _ _ ±, , нено вююиання Sавдань програім ітрі. викорі.сmнm  юштів бюдюту L.ісm.

:\`j`=Ц:і'=Ё'ЁЁЕТЁ=Т#ро"гр8"соЩальноговахистуmелення.
dt.двостроюв.Dtн.сIIIдк1.б.одютнЫпрощ\мI
G.   | 3нсУdим в наСТУпних poleBX дОЭео7l..ть 8абеЗПоч.m. в..ЮНаНм NkюТ пРОГраL.и софапьmо

В с   ' іэ`ьнuюупрЫюсоцТь~шту
жI.   ,€н„ 9uжмЬьюIШсьюJрШі

на   -і    ьнU.г                                                          .ЪОдігD!

' в озьо"
(інщ.п..іініФ.п, пф-.dце)

о в чох-
0J'LцIоп'I/mцLtп,пфьиі,ф



додmk
до мотqдмнм р®ючондеш щодо ці»снення
оц|нхи ефоm.вноd аіqд..mtюt .рограю

1.               0800000
о-Lб)

2.             О®1|ОООО

ощнкА Е®Ективності БюджЕтноТ прогрАми
зо 202О рIк

ЁгI-оЧліноэI-тrі.®-..Il|Эll=i=iF'_Гг.,_-
тгі-ооJb-Ёі-е.і.іі.|ЭТ±iЬId._FIJ-.[d

4.  мm еічфіот прогр"и:

Коі.гюNсоцIйн| випл." N. пLпьговий пDоТзд ол®іст.DотD.нсгю[yтоN о
(н.Аію.qmHю бщqшт`.оТ проq)--I)

Эаб®эпочення надання пLпьг окромим категоріям громадян з огLпа" послуг эв'яэху. протэду, санаторнФкурор"ою
лі.куmння. ремонту будинк]в і юар"р та компонсщm еитрат на автомобLльн® паливо

6. Оц[иb фmвNост| бюретноТ прогт>оNи зо ф.mеШми:

5.1 -ВIвююн" б~нЫ про.р.\вu з. н.пря\юнu ®ukорuстаII..я бIодI.о.Iіnнuх юштIв. :

з/п1. по-н" гU,,нэогUL"ии•..„106О.ЗО эv-uнняспщфьнии•....,и зwlнр,зоw
эегmьнNи•.^...

t,„юн,носп.цюл.нхи..^.-.
р"N uгuьиNи•.`.',

Е)Lz-,нNяспоLuфь",....J
тN=_ m.\р"L'

Вштш (nАINl D-віп.ііI'тч_ 1  05о.з, 1  об9.з® 1  обо.за

.,.

п.~-э-|пI- .urьг-I - rигю-ьмI прогюIdхмь-.,_.--.,®ре,ю,,Фbщd"
1 059ЭЮ ' о5о зао о59 збо 7 05g ЗеО

і  і1    ікmп.нсmmtlвmm"ЗК"Е   З.пооЬ.оапоіпъотDані         іо59360і                             і         іо59360і         іо58380t                             і         іо58Э60і                          l                              I

5.2®ВIIхон.н"би~но1провр..Iuэ.дIтр®г"uюд)іодIп..1ьсп®ц].пьно.офонду-:

5.З -ВіI©н" рку:гI".тuвн.tх по"шkів бюдттноq про=р"u за Iюпря\..іIu ®u.оо|жIсп"ня бкЮх"нuх юuIтIв-:

1  За3начоюгься )п± напр"и і]июріюm.+ня бщд>іm+их юшті.в. эатт]ердже.d паспортон бюд).аетноТ поограии

5.4 -Вuюн.н" поk.знIмd. бюдтп"оq провр-\.и порIв".tо Iз по\а\зI.ulа\.Iи поп®FюдI.ьоeо року-:
'mгm.\  `

N8 поп.рq"Iй pIk звlтний pIk tіідх..п.ння вNюі..tі..я
з/г'                            поnа'"m 'v ,'оеотd,l

uгmьI,нн.,`..' сп.Lфьнии..J.`' F,,эом з.гmьнии'.J_'`J спеL''UькNи•.... розоN з,гфь"N...J. сп.чшьниN•....' р"н
ві.дотю. (Nоа.Nі гDедіmіі 2 01О.44€ 2 010,4„ 1  059,З6О 1  Об9,З60 17.307 +т.зо,
® ,.ч.

[=нсгIор"aФ"NпюгорЬN 2 01о." 2 01 о.4„ 1 Обо.ЗОО 1  o69.ЗеО J7.зо7 J,.зо7
I

' в т.ч ' г '

' '

I
L1 Пое3±" З-



5.5 "Вііююют Iн®®стuцIЕIних (пРо®.аП1.) про.ран-:

фlt,.нсуuння п.`.н на звmий Виюн.ноэ. вuщю.мя виюtіоно есього
з"шоtКод                     Поюэм" npoomy п.рIод з з.h-й пергод ФImнсуnию н.

(г,рогр"и). урщв.иням эN|н mйбу"I п,рkф
2 з 4 5 е=6_, 7 е=э.7

1."                      -          .     . х х хГ- :к~т Ею"" за 4юmюни х х х
адхqдmіня ю зmгqэнаю фонду оюджету до{с.п®шаіъі.сгоd]сноvібпmшт`tDозв.mа^ х х х

ЗаіюзmюііIФ до і5Iаажвт`і х х хlнш4-а х х х

2   .             t]НАОТ" ОЮfmі роэмфіюь®го: х х х
• '         Всього э. |нD.с"шян"і. поо.m-ии
. Ф    мпгпльні віtА-тю. з утрим.нNя оюmгниJ(vmиое х х х

5.д " Ii :іЯ.МСТЬ ФIнЭIЮВш поруш®.Iь В. Р®ЭУГЮЯГ..Та.іu ЮIТрОгтьI.их з.ііодIв":

Б',+  _ ,п l  .

5.7 -і`,п" ФIюI.совоі1 дuецuruтIнu":

де.5iтt ,эаu і крадиmрфm эаборгован|стъ m почоюк i к|нець року в|дс)г"я .

6.  , зі`гоі.ьи®Nий виСиОвОк ііюдо:

=, ,:`,шьн-б-mпр®щ"u
r  . ~у.tть.ю.о д.`я подальшот п роаmэаШ.

в.э.чti,і`.и.IюетI6Iо®тт.ЮгIро.і\о..II
ьс.L    3 , э`+е..о Dmнаі.ня завдань програиь. при виkорі.сганн|  kоu.т|в бюд>юту и|ста.

ю|.u` , ,ост1 б1одтп..Ы про.р...
забезmчено виюнаі.ня нісъюТ програWи соціальнагt. эахі.сту mоолоння ;



1.              080000О
оmквкю)

2.             О8100ОО

додIтоI
до Мmд"іоm рох"®ндацій щодо зд»сноmя
оцьф. оФоm.в.d бщдхЕmф" програм

оцIнкА Е®Ек"вностт БюджЕтноТ прогрАми
за 202О pIk

утэd._поэ-ті.n---о:=::=Г+==ГЧ_
Ит--+--тіг--Эі=:=::::=:==Н_

Забоелфення соціаіtьиmи послугаNN з. I.ісц®N прапIв.ііm гр®щдян, яd н. здотіі| до
З.             О813104                         102О               с" Еюння у зЕ..язку з г[ох]tгі" віюн, хворобою. і»валідніспо

(нфион"m ещmют гргр.ю.)
4.  Мета 6юдфіот прогt"и:      НадаННЯ СОЦ|елЬtlИХ ПОелУГ, ЗОкр®иа спц|онарного догляду, догляАу вдоюа, денного доrляду, гі)очадяюм похилогу

віку, оыаи з інеелщнiстю, дiтяN з інвалuнiстю в уmновах соцiального обсітуговува"я сюстеюи орг"ів праці "
соціельною эахnсту насе.і®ння

б, оцііm .Ф®m.Ешості еюдші®т проіт>оm за іq]оmрDіNи:

5,і -вітюння бн~иа п|ют..Iи з. юпря\е..еu в.uюрuст.нт бюдэ.о®тIIьIэt ноіuтI®-..

№з/п пац"N" пmіі э yЕ.ах`гз.нNян эіIін Е|ию"о '"с. гtм.\вL-"ия
эaг"ь"и сп®цmьнl'я р- uгель„I, сп®цmьNNl' р"N эогфL,I,иX сгt®Lфь"я р"NdюNJ1 dml,J| dюm dmиJ1 dmJ1 d-t вштш ',аdm D,mt,,'l "".Б72 "Б,1 Н 7ОЗ.1 1 Э 64 2бЗ.208 "Jш н б2і 7еЗ -1 зеJzо, '1 зо о„ •z71'  330

вт.  ч,

.,.

г,_.,,,,•.Юію..щ"uш.-.ро.юов.ъен- ...т..Iеес-I_~нr-ъоr.пItі-..d"ьх-п.I,-ш-

„ збо.572 "б,1 5,1ОЭ.113 5. 25Э.2О. 2ы." 5, 5z1 .1„ -135.zu J'зе.о„ -27, эзо

і.і.і    ісhюtmm `пm4лязаб®печеюmmшm.m.и і      3g 28е64Оі              22і.фі         з9 5іо_о04і      З9 іОО627і               88022і      З9275 549 і             -100 010|                  -134 526 '                -234.545"]з""оNуаххчу`эoрахуtюkеmmоvіі.эохfюшmогmтучоtmгв,придtюmоо.щ-то-"пселугэорфtнэ-э~щгюсmн~оuпофнодоФаг"mн~вL4нmанняmэт"хпоелw
і  12   ]Сhт-vmlLmmанюзяd"ихпоЕ.mп.эkо|      125е5,і57і                              і          і2585.і57і      і2555Эі7і                             і      12555Зі7і             -20.840і                               I                .20840
эо аах"ак еm"П . э-m но ommr ен.DгонэdTЕі` mиzLеан" оаm.ігmNя та аvю" пштvг 3а mхvt" эшш®нф шн
1,1.З.  іЗабоэпечФіня Ф"іаіЮmо.гв] ЕLlшП+ня в..а..а.і            о7З.116 і                               і                О7З і і6 | 072..24 |                                I             872,424|                ф_692 |                                 I                    ф.692
эа Е""к mн"г]  а~а tіа mА" ®юmнЕхm гпmб®mtя оаАшm..m т. огLгm. "~ э. -к аченіііеніq ц
і  і.4   |З8а®апе."няd»`mііон`m..няu®нтIэvоапіпrб.±         і576t5зі                               і             і  578і5Зі         і  57і447і                              і         і  57і_447і               +.708і                               і                  J7oб
э. mхvнох фноm , аоk"а на mAmt оФtNфлят.  mішОо.m dгіfшіmня т. оііm" гmтvг эо Еф"ок эченшеню LLh
1,1.5.   |В.mаm4mо-..ьдоmггатЬNiсъюТDfш.          I              2З.5ОО|                 97.ООО|                12О,5ОО|              2Э500|                 О5480|            tl8 80О|                           t                  -1,52О|                  -1.52О
8о вах`оіох эноюLіення uJн гюсmапьніmіо.
116   |фюнанмідоЕмоньдеmггmоапооіоТDши     I 42_000|                   17 ООО | 59,ООО і              41 _974|                 17 ОООі              58 074 |               J) а2Оі                                I                   о o26
3а Dах`гі.оk зNегш.нm Ldн гтостачельнmcон
117   |ПоmОанюс№m.mнм | mu.mmовгостоокоl                        і               6О О9Зі                89.00Зі                        і               690ОЗі            60o9З|                        і                  о ooot                 0oo0
за Dах`г.m зі.е.+шон"] ш. посточапь"піи

5.2-вітюнняснйэх"н®ппl.овll"uэ.ачюі)і.п.\III.IадходтоIьсп.цI.пьно.оФоIоду`:
/"с. гt".\

№3'п по-н" Пгі" э ур_нням "|н вNюн,но вtдш®мя
1 эагіишоk на початох Dow х t3.t'zt' х

а т_  ч_

1.1. ВlmФО< |П4m4ЮНЬ х 8,92е х
1.2. ]нш"m- х х

вшгюЫАію 4о ®аmАn.нх .іаАхаьmнь.
2 н-я 404,541 26е.495 -136,04В

вт_ч
2.1. ЕLг.ао+| іtа4хашm.іm 221,44В 86,922 -134.5z6
2.2. иапхо4>mіня пm."
2.з. rюЕюоноюtя іоа4mв
2.4. lнш]н-ня 18З.093 181,573 -1.520

еzlігюЕшно до dmпmних m4mmнь Ш наАання пгіат"х гmmm вШіЁно ііо dюпmюТ аm" за пmпие" д._ ~. ~ u -ист" ня;
з заі"uюк на m.еііь Dою. зэ.1э7 эз,137

втч.
з1. вгіааок t.аАmп.юнь зэ,137 3з,137
з2. hшуtхг--

віzLпоеLАюлоdіаmоінжь.апmn.ю..юнь:

Б.З -Ы~нмя р®уIIьт.тuв"m поkaзніmв бюдх"IТ про"u ва юпря.в"II віIюрисгп-нIm боодзттних юIIIтIГ :
/тис`  гтж.`

№з/п г'о- з-твердрі.о гіасгіортоі. ощдртііоіпDогmи ы,юн&но вLд-ння
зогфLмNя спеL'mьнNя р",I эог"ьнN, споціфьмиА рmю э,гUьNNI сп®цlфьнN» рфNdmш •... dюm d- dюиJ1 d-

1

-"     ,`,           ,              '        ,                  '                                   _.            ,                           '           ,     ,                         _                ,..                                ,"          .                         ,          ,      ,     ,.               ..,      ,         .                                                                 ,                               ,                 .,..,    ,
',            ,,.                 ,'                        -...            .                    '             ..             ,,(,                  `         ._'                |,                 ...-|                     .

эатtm
1 1--.,I 100 1`сю 100 'оо
2 Апькісгь dшLпею  од '5оо 1 5_00 15.00 15оо

з
у то].)r чиелі юльm mцю..арнm щддLгхмьгmmmоюта".несDвогоп>ох].воні.яап.

100 1со 1.оо tOo
4 кlпхkm Lііmтт.оt аmниuь п.Dа>і.аггv. ОП 400_00 4оо сIэ з16,25 з10 25 Jю7s Jзэ`75

п-ення Lшо пЕм.ин Еюзаh.аm» Adt эатmью..юш. т. ііосягн\гп.і.и Dеэvль""в..іАо. пою.эиіmаі.и
d]яmАоіа чьmгb,іСстъ і.еюціе эа ьDм+ак ввпнсLЯ

5
у тощ чіmп прхф+алb]. qmюш] тавфh"хБ,яkінmаютъсоLLіяльнігіосгг\гм QD.

282 50 282 50 225 00 22§_оо ъ7_5о -S7 50
пояс"ня шодо mэи"н ЕNыьФ~я NьI эяте.шх.ниш та Аосmw`m.ш Dе!vльтетюнюфо поtсaзн..пIи
d>аmm.m чисапь..істъ .ююLю эа оах`гNох вm..сюіе-вност|

1

піъm mп)пшуоо"х m 1 цгготну QдинmропроФес|онаАа.ФаіdaфтоообhіющяdнаI]оютъсоLіhmн|поел`п.,фіБ

14 14 14 14

2

с.рeАні витт>ml m t»чоіть..е оослугtюувым(нчаtмюцЬльмкпоелуФіося]бі.теріфальгm.фнтрою.эавюmюі.стшоі.аоних.LzшLгень.юehГРН/Р|К

іо 7е415 1 0 764 1 5 12 31О О8 12 Э19 00 1  554.9Э 1  5s4 93
Псmсюння шоIіо пDи"н DоэбЬО~ нЬk эоmашаmош. то Iіосm.`mши Еtmrльтmвнишо поmзі~и

!       .        J       .1.     .'                          ''       -1            `



г г- свре4ні "тро" m t"Фоftьне ооспуіо.)о~ЁЗГЖhоЖLосоа.*з"н.аювогопоап..анняmDцгр"к"ЯШОJіОПЕbОЧИНОaЭбЬО1й.IЬ.(

О 1 50 ОО 6 15О ОО 6132,ОО б  132_сю -1 е оо -1 8 00

вшпо
Cm        Э-Ш"m Т-J]~ПП". Е"|фmmФ.-.1 ОО.СОЭМm"ю4осьаmечmхЕLіштхіeсарQ4н.віпт.m.н4е

4п-
"чАьн   tmгтугщеання(uдаі+юел+ьль.шпоелуг)офk>ті.анх..тооиторhАьtmіцентрон,эаuнятію.істаLЬmон.".LzшLmньmDkГРНЛЭ|КнняuіоііоDі"і.Dоэаьій

10 76415 1 0 764  1 5 12 319 08 12  Э19.08 1  554.93 1  554,93п     н          снm  Nk эото.аm"" п іюсmtі\mnі.. оеа`tль""~ псн~юш
вш   5п ю ііо Фаггю"m ЕLішmtівсеоф'm

е і 50 00 е  1 32 00 о 'з2 00 -1о оо -1 8_оо

аитрmо      ощаrіьюоtюгтуреуеания(хадонmсоцЕаль.ііоtпоелуФодного`.апоыісоустофнарtm.)rвLААіпенніпосmі.оюта"іАоафвоюіюап.вa..нян.оіLгрнірік

6 t5о ооояелеm шоIіо "э"н ЕkЫhФісmй `П эопфЕьmіm... т. ііосm+vггши ~фтmи"ш "~иm"в1ппоюлоФаm.mоівшіа"вс"н'на

8гюяаd

(надфм#их#оЁднЁhНЯторіфпькиііцоьггроN,а.шлтюі.mLL|онаонжЕLLzшП..ьmоkГРLVР|К
10 7В41 s 1 0 784  1 5 '2 319 0€ 12 Э18,О8 1  554 ОЗ 1  5549Э

вLZLгю       ю
шаАо пDмн Ех"mЁ іIЬ( эfггв®Ешmп.ш ті лоелt\m.ьо. оеэvф"тюні.ш гк-Nюдоdmmlt«хош"1о

7

Жа"Еm"#)еодЕнbЕЖmіф.ар.ючів`ді`Аіmюdпостыноюта"н.асDвогогіЕн"оанмmDіLгрнірік
О 1 50 00 6  150 00 6 1 32 00 6 132,ОО -1в.оо -18 ооПф"" LLLаIіо пои"н mgбЁ-il Ldx эатвеЕLАmm" то Iі-и ~лmпm~ ""~Е.hпоЫаюііоdbкт"ю"Е"Lmі•..ш

'

mос'ьхісm осю. m потfю)паггь tпщагLьюгообслуmвуваm](.щанмсоЦаііьнюtпослуг).Б

З О90 0О з о96|оо З 258 00 З 250 0О фоо ф.00поясн®нNя LLшо гюи" tхыЕкностея I.h э-ш та .існ~ шvльт~ гюаэн~
по Фаm2'v тоэЕmг"ьwчисп| э V г"mою Епmэф о"вноm           і              145.ООі                             і                  145 0О і              1 Э3 ОО |                            I              133 00|              -12.ОО |                             |                 -12,ОО

Поmенм шоIіо пmин ЕNЫЕ-й Nk зqо®ЕuЁ т. ііскmмши Е"ііьтот"иw "mэ~
•.шэk" эвеЕшенъ

З 696 0О З 806 00 З 258.ОО З 250 0О J338 00 Jзэа оо

dпькіф оф. зоtюа~их сочш"обслуговуваtФtя`.(ноданmь.софаль..юt послуг).ос'Б

ПОЯСНt"Я LLЮ4О mМ"И DОЭОbtНОСТОЯ ЧЬt Э-АmmШ Т. 4С"w"w mvЛЬТfПЮ~ r~Ипоd-4 аmнмьdльkkmлЬ" у стоцЮгкр"х ьщmгt"~татіпо.яtюою.юоm.в.ння.Qп.

з600 зооо з8.оо 3600

5

серQАньоDг`.m юАькістъ схяо. яю поірооуіотьс"+ьальгmобслуговування(надоннясtШаjіьtооtпосгм1зюосСХЗ|Б

З О96 0О З 69а ОО З 258 00 З 250 ОО Jэз8`оо Jiз® ооПояс"ня LLmo mmm Ех}эОh- ..Ьх зпtmАюн.ш п ііm"тиші mаvль""оши г""ик"и.'-'--'--

8

саmдг.ьорню шьmгь осю. заооэmч.нюt"Jlа""'(щдоmm,саLБа."ихпсх:rтvПэнm:ОС|Б

З 806_ОО Э О96 0О з 25®_00 3 258 ОО ф.Оо €38.00Пыс»енm Lmao гпм.м ооэбф-» чЬk эатвmпхвни" п mнгнwи" Еmльt~m m-
по аюm7I '-.-

|ф  ОС|Б                                                                   I               6е4 ОО |                                I                   604,ООі               559.ф і                               і               559_ОО L             -105 00|                                 I                 -105,ОО
ПОЯСЮНМ LLЮ4О ПDИ"И ВОЭбЬd- ШЖ ЭПВ.-" П JlС-Ш ~ЛЬТОТЮt~ ПОmНm"
по Фаmol"оэmн"ьъОС|Б                                                                    I          З 2Э2,ОО|                             і              З232аОі          2 699ООі                             I          2699 o0|            "СЮі                              і                -5ЗЗ.ОО

Пояmенюі шодо гіmі" ао3бhЁй иьk звЁю.и та д~и Е"льт"mн" mэ~п"ю~эвоmeнь

ПОЯЁ==:=±БmоозбЬп-mэаттmЁ":ит.дg#.ишVльт"±иmm6"8В4ЁLи        559°°'                   I         55900|        -10500|                    і          .іо5oо
по d]ахтv аЕmн"ь10|"LСХ>|Б                                                                         і           Э232 00і                                l               З 232 00|           2 6990О|                               і           2699.ООJ             €ЗЭ ОО|                                I                 -5ЗЗ ОО

m-ння ша.іо пЕmнн ЕюЯЬk-й фt эотюЕLоmо"и " і~ Е"vлът- п-m
по dюіпv э-нD

11

сорQАюор..m mьdсть осэо у стац.ог.арнискщддLюmо"постtй..аго"тюр+осоеогопmmвaюmзнііх:СХ:іБ
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mтр".атп ві-пі те юсгавнюао. яd
пройшпі. фюювЁ)г та стаm. огЩо.аL.и.
mп`піаФніmни. прmо.."ш батъф",
6атъши-еихоЕLЕпе"". іп=Iноеіt.ов8чаии,
латрона"mіи віювэтопми та
-в"ml". ос1Б
Зд№снеIIю .ох®®Iв. . то.Ilі
навч.гютLr, щоОо з.б.зпвч®ння
Ф|лт|1оIогв.гI.т.ообlпьнОJ6р.Iв.Оіі
соIlі&г№.юпеіIхQпоеI.п.dt®ог.о..о.II
«об.і.. pn rюетрв\пЭзпu вIдгЕттЕ-,

кільdсть елеФалJсф. эаіт)гіснюt до

юп,dсть учасниdЕі эаходь. у тощі ч..спі
нш`іаmюоc щюводеюы ча.ітраші
сфапьюm сгDmd5 для dNТ, дhей то

Кlітьdсm осiб. яd
нmііьпва, яtl отри..аm. оащалыі

юtьdсb эа"ь.
цонтф ел+1апьних сфm} дm сф1. дhей

серадні еі.трат.. на ф" эахh. у то.у
`mгLі наe`.аmmл. лFюводемй цонтраm
с"і|аль...m спухб діія сіф. дhвЯ та
uолод'. грн.
СерQ4н| в..тра" ..а адюіо учасэі.m
заходіЕі, у тону `"сгВ і.аочагъноt.
проееюm чеіітра" соцLаmнюt слухб

Часm ОтриNув"Lв елФагЕь"х гюсгт)гг. Ad
нееу" навіо`ю[ с.равлmm ь сIгщдничи
mm.m.и оеставі...а.рI та .Нvlэува" tx
пNаспцю. щд эаmrъі.от dгn,юсті

мобLпьна б|іигада, яm грацюваііа tIaітющАD"х засадоt эо Фіюнсуваmя

б.5 -ВіIюIшгт iнв.етIіIРймDt (гтро.іапIв) провр"-:

нhродюtхбііаmдЮ.юtФоцдП. щ4оmло і"Ф" фtюN та дф8та.і, о .обLпма бркгадасочhгtьно.

код1 похIэ""
з-ь"й-ФIнUсу-m плш " эеht'|lй вIяmю эозвmmmрkю

вLАхNJtею Вmmно Е№ого
з"шоkпрфщ mр'од . фmсув.ння ні

(лрогр.NN), фьою уі]акрннян зііh и.Абу"' гюргод"
2 э 4 е е.е., 7 8вз_7хх

1.1 НфОфtulЯ ВСЬОГО:Бюдшювиmгэадхфтши хх хх
надюдх.мя ь загаіъного ФощуфдяфудоmШаm.mФощу(о.оді.авт}г

х х х- золозиче" доо.одяфту     ` х х х



ВL4хилення сэu`аіtо 863.02грн эа рахуно[ охоноm юuіт|о

Віідятюі бюдготу роэе.."у
всього:

каг.hльXі в.`Аотm. з утр".нNябю-шус"ов

6.В -Н"внIеть фIн"совuз< гюруulеіI.ь з. р®эупьп\вIію.Iи юнтроIIьних эQходI.-:

но виявлсно:

6.Т -Стан фlнансовоR дuвцIIгігIIнu- :

вnсут..ість рqдиторсь»от. деатоfньфт заборгсеа.d;

6. Узагаііьн®иNй висноЕюк щодо:

•IтуальI.остпI6юдттI"проара.Iи
Прогр"а а.пуа.іьm.  Особи, ях| огюіш.сь у ел`ади" ».ттсеих обс"".юх та потроб)поть стеронюоi Асm..сх`. . эаосэ".аі| фм." оидши елРгь"х .mmп.

ефвтивtюстI бIодттны прозр.\Iи
дана проіраіоа чероз дLвгu,юсть .Ьюго центр)г с"tіагр,мх аmрке діія dіеей. дmбі " NапаАі заб®э"гqс сm.асі.о нq]іцm.я проб.", э яфо..  сп-тъся дг". і.аmдь. dNт` яd
огмни"сь у сtгtадн.m »о.7теві« обс"mах.

юрuеност] бIооэюг"+а про.р..I
Эабезпечустъся роаЛэацLя оофапьноТ полi"" в|дноою dцеА 3 дhъііі. в|дmmно до потроб торіпор|аmюТ фоиаАи. Запfщв"d эащди. сФяіювон| на г"паф
попереджеі.ня потрагLпямя dной у ащдні х.іттсеі обстаЕLю+и.

доввостроювш тспIдd. б®®ютнdr прозр"и
У эв.я3U э низьіо.vи доіqдош ..асаііоння, тяIюыш. софальm." унова.Iи о фэ" " офяюгю сmm.щ . Ф8" пФщеulю tоf"аофююТ хоороб.. (СОVID 2t)19) програі.а ..ас
довгостроюві.й тер..». дm:

В.о.начвrlьмт \трв.г"м с"б.пьною эвхіщі
насягюIIмIоiсьюТрЫu I.в. ож

ощqрооф Фэuцо

о_в ч\"-ффмФп,г±э



1.           О8ООООО

ОЦ|НКл Е®ЕКТИЕ|НОСТ1 БЮдХqПНОТ ПРОГРАМИ
з. 202о F,IЕzшш±±Ёр[i-[iББ5

дофkд#еТйQдйЖРфNЖе"ЖЩОЁдЁ#-

2.       Ое1Ж)       Jzщ±ЮфЬ±9Ё2!=Ш!±!Ё±В±!!!!±±====:===:#±

З.                08131 ®0

Нафшсочіо.іь»ихпронmФЬ..чн"осоещяdнфиmсоціаLпьNіtюс.іу"гроI.адянаNпошого

iЛ+"Е"НЕ[НЁ+ННiiЕшЁт=Ёш=ЕшЕшm
"mбИ~ОTПРОфNИ:#куГЖ:Н:,:=елщw=Тп"N"э::i:g:gТ::и#:ЬЯ:LЩіОдТ?елСО#фgПЖняТ:И#:i:нют

допоио"
6. Оц[m еФггюноd бюдфіеТ прогроNи зо kритерlяL":

5.і-ЕшkоNрштбюд~напро".IIэ.тпряI-\Iuвию№"нтеюд~нuхюu]тI.-:
№з/п'. пошни"вшrltl'|ш||dю-l |U|"эагфьt'иAdюm,71,.,а1 э урЕ-Nясп®цImьнNNdmm N эо'нр"ю,,',.7®1

nlmьнwн•..,
шm,носпоLшьNm''.1.

р",J зогmьнNА•...J."

'Еішхил"нясп.Lшьнхиdьоm" I".\F"N

®tч 7оо.®,е ".о7е J'."

1.1.

•-.`.,     'i"'`,`.,,i,   ~.'      *.`."     ","е'',,",.`".,,,,,''_..~,,х"і,ьЫ,~зО,b,\®оggФ$вLыіп-.аIпот1..е..оят

71,Jв1 77, 7о,

111.J.,

о,.„,                          ` 'а'.',б          {.7"                                  {.,,o
mпенфф Фізі"юф оооае]., яіdн.А-ащолmпослу"граіеідяnі.##Ёяэd=;дh-э'mтрфстоft-Ё**#`обслуговуютъсяодоdbmнмхоmлпmm.г.сашddmнш

4 714 781осоефяd 4 714 781 4 708 075 708 97§ -5 786 €786.!...,.

5.г-в.пюю"бkтuпнотггроФашIз.дэюр®п.\.uн.дходя"ьстш-4юнЭу-:

5.З-Вuюю"рщv"юпш"tхпоюэниПвбюдNютноlпроIвр."э..I.г.|шюwи®uюршI~Эk\дэ~"тазштI....



№з/п пошNхшв'l
'"оl гm \

поп.р"ю рI-эeгфьt"» зшm р1. t.ідхигt®mtя в..юноння,vвьсоmх'

dюm
сп.L'mы,NиdmJ1 р"N э|гUьнNоdьоm спощфьNNI.... р"н эtгфьнNнdmNJ| еп®цюJіьиXf'•.., р"N

NЕь.тто.  нш.н  юеЕ[..т].і 4 ®7З,748l I    4€7З,748 4 708.®7б ] і    4708®78 о.7б4т I                 0,764

збLпь

яН н*ють с®іu.пь.d посrтv.u•ро.в"н..похіLт.о.IIqі,оеоеш.I№.пkдIIk:тю,дIпm-.II.в.пIдI.iетю,хкріг..,яПн.з®."I®о-'по"Фтспюронн6Ыд®по\-..I(щI.I®с`Iб,щоо6еп"}ттьа®с\ь|Ь.пьнu.оьIслVmш'цmmпtпхитmlіmвmн|.mпп.іі.іяпDаuезв

о7э. 7„осю е7з.7„ 708.916 тов.Wь о.7Бошlm о.76оп"х     "     , я  -ли mаііmА        те"енu.ю"          dmмх соLmн гк-2по ПЗН'ml Пm\,Г,\,ч.mгLь.остъосю, m эворwлись эапDюна`tо+няі.юнгюнваLm.ОС|Б

1 700,ОО 1  700 0О 1  379 00 1 37О.00 -1с9 -10о"`Аііьг.LG. I. ч.F}іI`і..m tюu,  .u]I.It...с]щяямн,эанадdі"я"+іагD,нихпослуг,эабеэгючонаг`mнmNиюгнув8ннян,dюm,lо:|ос1Бособаюзhвmні

1  700.009®7`00 1 70О ОО 1  379,00 1  Э70 0О _109 -18`эm l гtmи_ осIБ 907 00 75о_оо501оо118,Оо 750_оо501_0011ооо -22`4 -224гDонаzLянач пахіmого еb~. ОС1БсхDаа.іэіюапшнісmоііі"mиосіБ 425 0028еоо 425_Оо288_оо 17_0€9_7 17_9_59J

ііГтя. э Ьіваліzmспо. ОС1Босооаl Iu з  нmіuАЮсmо |іі і"mи  ОСіБхврр.іН.»югюацф"доcevіпотрео}потьпос"нотсторонньотдmііaги,віознании"юо.t.іопоIэ"w..mоаnію..оі~lulОЗ.ОСlБ е_оо14_00 в.0014_00 3,оо9_Оо з_оо000 юо-з5.7 .500-э57

4п-"яm
эоdъ

пр          енихЮNп"С8Ц|йдоdtЬХОСПЭЕюрНОЮ Эа"-=,.-.=|ш|I',сIl1-|"свIlnW

10о.00 1 0о_Оо 1 00 00 1 00.00•   VvL. ді`я гmLіеад"их осХ5 та оdб лd Еmят" "Ёа"kh " зненLLmа® фdсть аЯэmнm осК}. яd mL4ають саLdальнI пmп`m.

5.5 -В.гююнм Iн.юtпщ|iЭнш (гIро.оапЮ про.р..Г:

код1 пон"N"2 ф','"суnнmг'Еюоф Гmн гm з.Г"хйпkщз Еmmоно u во-ня ВIюн.но -го зmишоI
(г,рогр"N)lз

фур-няI' эNIN звіт"iі перlод Ф'N.NсуnNия нlн,му"'юрk"

8 оIб_, 7 8вэ-7хх1.' наdваLL-ния.сього:ью4mЕ.аэвіпmtаад.юоапаNи хх хх
надхQдmнm ь эагольнm Фэнду Фюдха"доспоuЫьногоd]ондv(Сnа4]ют`tDоэвіmг`г`

х х ххх
Загюзи`.оння ііо Оюд]фтv х хінші ііэюDела                                                                              Х х I

I
221

Еmдотb. оіqдmі ооэі.ітчі-го:
х х х

22
всього з. |нIян"шdнинN пt-NиЮn.Т.і1ЬН|..Цдm.ЭУТР".ННЯб-"vстоно,

х х х

5.В-На"сть®Iюг".ЕхпотII.юьзар®\гльт.т.\.uю.тропыuхзаіtодIв-:
порушегUф вL4ф;

5.1 -Ст" фIюIюо.Ы дuсцитIни-:

дебhорсьm і mдитч"m эабaргсеmстъ m поч&юк і .dюць ро.Qі вцс)ггm;

с. узагоrtьііеNm ЕшсноDоt щадо:

•т\рітI©бЁнЛгIро.р.Iвu
аггуальі.а д.`я подаііьшоТ тт роафаФг;

®тіI®IюеtпIбюОтт..слпро.р.\.IIэаб-вихсmняпрогuшщодоэабеэп.mня-іао.оюt.ад.юіяс"`іапmоtг.ра"ФЕэінні.ііосоС....яdнщ-софьN|посіту"гF"qяmгюm`огов|ку.фобew
а hвалL4нkm, дГт" 3 |неалднkm. хвфі, яd н® ча"| до се.еообслуговуваі.м I плребуи]ггь стороннъоТ допоN";

#ро#граЖЖбwХ~#"нада"софпгараіт"фшосоеф,яdщдфтmофапьні""грощА--ф.особ"эhващПm,дh"э
dфалhнkmо, хвориN, d не эдатн| до ел.ообелуфвуЕmня | гютребують сторонt.ьоТ делоNm;

о"ттроювшIтпюнk\анъдтт..ыгIро.р..Iu
програііэ vа6 довгостроюе.d торіфі дП;

•-:.--....  :,+,       ::

=_=:_==-'         ,   /.,/d4fJl;г;р
в_сюьо"ощал-фзф

1ч-I_
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оцінкА Е®Ективності БюджЕтно1. прогрАми

за 2020 р|к

1,           О80ОООО             Упровп|нм соц|аLпьного эахисту mееп®ния ЗапорЬьюТ иісьюТ рщ..

до-
до Мотодmних роюNенд.цLй щодо glйсноніія
оц|н" ефеm.вності бnд)ю"их програ].

2.            ОО10000              УпроЕLгг|ння соціагіьною эахисту ноееп®нм ЗопорЬьюТ н|сьюТ Е"и
(КтПКВК МБ)                                                                                                                                (.dhіоніо.юоі віАгіоВА.пьюю ві.вон.nФ)

НодонItя Ф|юнсоЕюТ п|дтрI"" гроmдсь"и оргоN|эацlян вот®р.іі|в I осlб э |нmл|днIс"ь дЬігіьн|сть
З.              О813192                            1030                яmх N.с соLIlогіьNу сг[ряноваNlсть

4.   Иоп бюд)юе"оТ гірограNи:       За6озпочоNня соцiального эахисту вmранiв вiйни та прац|
5. ОцINb оФе"вгіості біаFфтт.оТ г[Dограьіи 3о [риторLяни:

5.1 "Вuюнонr.я 6Iодж®тнdТ провра.Iu эа н.прят.Iu вukорuеггI.ннI. бIодттIIш Nюшrrllв":

юз/R г'офNN"
гт" а t'D,m,,Il'ml, зllllн вuфн,хо вL-оиmз-ыио сг'оl'mьNNI р"и з,гmъl'II сhoщul.l"l F- з-ь"| сl,-шI' р-

•.     .     L. dьаш dьг,m '... .   .JJ   . dь-
1. вштbl (Nt4»d -дI|тtll 2 07z.ю 2 072.8ОО 2 о„.эё® 2 о„.зеэ -27.1,1 ф,141

в т.  ч_

.,.

Н.ШГ.t- qШТ-1 t~I\Ш•ро.юоеьпI\.орпIdз..l]я\.в.тр.I.k I «иs,`,',',,.-.iщ

z ОТ2J5аО 2 0q2." 2 Оа.36Э 2 о№зв9 _zl.1,, .   -zт.1,,

і  і  і    [НаАяшфd]hансaеоіпптЕ]~гtЁсъ"аогі       2o52sаОі                           і       2o52,5ooі       2o25,36oі                           L       2o25,зеоі           -27.14Оі                            і               -27.і4ОЕ- iя юLLлiв э4 о.яDгсносіТ v зв'mк\r з теплиmя іюгumііь. \гьювш.
112 іВ.юна.Ф+я доо`..ань попv"г|в м|сьют Dаш.        I              20.ООО1                              і              20 oOOJ              19.9991 19.е99 |                 J}СЮі і                                   і                     Ф СЮі

ВLдПОВlПНа dЮХТ.mіИХ Ві.zі8"В

s.2 -вuю.I.ння бIоаоттны прозрши ая дtтрвп"и н-дходэ"ь сп®цIалыово Фонд|Г:                                                                          \`" ,"`,
Nlз/п п®mнNm пm.I з ур.хуе"ш" эL.ін ЕмюNINо вug--

1 эалишоk Na початок Dow ^ J\
вт.ч.              .

11. власііих ііаА.mА.юнь х х
1.2. =    ,         .    ,           '         - х х

2 н-ння
I)тч

2.1. -        ,         _'щ'      '        _

2.2. надLхаzLіюння па3их
2.з. поЕюонеиия хt"ит|в
2,4. IнLшн-ня
з запицюk на dно`іь Dопг

в т. ч.
з.1. ЕLпасііих наАхаАхень
з.2. mших гіаzшашпнь

З.З -В.IюII.ння р®зу:гIьт.тIIвнuх г.оюэI.uх]® бюдэютнЫ про.р"u з. ..aпря\I..Iu вIIюрист®нт бIодютII.Iх юIIIтI®-:

Naэ/п пофNN"
э-тD.рfррио п.спортоіі о.аЕtрттtогll-нI ВиюиаNо вuч-m
з|",l,w,сbоцIфьl,и| р"L' з,гU'ь"й сп®цmьII,н р"н э,гmьиN| сп.цюJt"l' р"I'dьг,m .... ..`. dьош 'l     .`1     . ....

7 '    |        ''         '              ,        '               ,           ,                ,            ,   ,              ,              '              ,   ,                 r             '                                  ,-
1

обсф видатхів на проеeдомя захадbзгFх]щдсьхю"об'еді.аннm.ивоторанів."сгрн.

139О 10О 13901СЮ 1  387  В67 1  387 887 _2 2зэ -2 233
Поясн®ння LLLсuіо пD..о.н осваmюсmй ьЬк эвюеЕьаmниm. та 4осягн`r".м оез`гльтат.оі.іяю. гююзіі.mю.
пDи пDовш"і зmАів эя.інюва.`аъ соD®пня Е.апстъ бані" гкm       kів. поаьvпmюt набооів

2
кіъкіоъ чл®нів гр"адсью" оaсднаньвmmlЕLос'Б

17  627_m 1 7 627 00 17 627.ОО 17 627.ОО

з
обелг витрЕт m пров8д"ня теломФаФону."сгрн.

120,ООО 120.СКЮ 12О ООО 120 0ОО

4
kLгыстъ осю. яmм будо .+ада..а Фіюіюводогюьюганапmвaпе+нятел®ш]Dаф+вdэонvОсіБ

401  00 401  00 401_m 401 _оо

5
оtхнг цпнвитрагг ю аді»сіюmя АLяльнхпоDппэаLіій.ТИСГРН

542,40О й2 400 517  493 517.493 -24`907 _24_907

Псmсн®mm LLюііо гLDwіо.н возбЬкіФсmй мDk эпвеЕшmіимі4 та досmt`mп.и Е]еаvльтmtоними поmэниmми
Еkоном я kоLLгПв гNэ вішотmх " тогIпіюпосіаtОіня v эв`яэк`r э тепііини гіогmн.ми `гиоЕ.аі.пmv"

1

ьлььсть эаходів. праоадоtо« іромадсью"і.об.елна+ня`ііііютоDФ.iв,ОJ1
17оо 1 7`Оо 1 7_00 1700

2

кLпьхh іроьщдсьхіm об'сднань. mm.надастьелФіі.а.ювадсmомоп.наітровед.ння-ван".од.

200 2оо 200 2оо
з dльхiсъ гDомавсьхих о6'mн"ь веюоанЬ   Од. 190о 1900 1900 19оо

G""вностI
1

сФедні віпіm4 на праведоmя qді.ою эащдугЕ"аасьmю.обlфноіtm.иветеDанiв.тюс.гон.
81   771 8'.771 81  639 81 `639 о_132 J) 1 э2

По"іоФ+я шодо mэичин Еk~ мбк                       та ііосяw\rтmн оеэvлі.""Ец`m.и покюн.юми
ЗмiіФо ваотості поішСаtq" гюnаD`ntkів

2
соFвдні виттюп. на проводеmя т®помарафонуаzіню.гтtо`.аzісьk]Ф4об'сдна.Ф+ямТИС.ГРН

60 000 60.Ооо 60.ооо 6о_Оф

з
скреднi вmрm4 гнэ эахадаьі на аді.ою іLпaнагDэWаасьююоб'аві.аmя,грн

7886 78`86 78.74 7074 Ф12 ф12
Поm+о.Ф.я шоао mи`.и.. ЕюзбЬбностoй мmt зmmбmню.и та 4осягmtті"и оеэvльтатюню.и поmэю.юии
змiіою вfDтос" поидбаtq" .mшD`гнmв  сеотиd]imЕі

4
сфдm вmрm. ю одн® .ромедФюоб.еііі+о+няветоDаніваz"jнвитzютТИС ГF.Н,

28 547
'            28.547

2т.`з6 27_236 -1 _31 1 -1 _з11

пояо+е»Ф+я шопо гш.чин tхЫЬф± ND«                           та ііосmmгті"и Dеэvльта"вню.и гіокеэниююо
Екон"Lя эа тm.юмхяаtання
якосп



эаmе`ення еqюmоюю розв'яЕзанm
соЩаі`ь.Фп пр*7то.. ыюранjв та осіб э
iнвалiднiстю у гюріЕінmіі э .юг.®раднiм рою...

ФImt-
Q"hвmрат"и

обел ФIна-' пфшгроWад-
оргфщm, эdдно эворнень делутаdв мiоют

юльхнm гро`щдсьхих оріонiэацi

середн|й розмiр Фiі.аі-т підтрmп. і

ю`.омя эахmдів ірон"еюоt
оргmiэацm Lнвалiiв та Еm]раніе фLнаноовою
пLдтрmmю, агфно эворнель доп)гmтів місь.аэт

і Зазнанох»ься іл] налряNи виюристфня біадхе"их юштів` эатвоадііюні паспортоL. бщд.ювтнот проФаNи.

5.4 -ВіIюна"я поюзншkэ бюдж"ноJ проер.\Iи порIвняI.о Ь по.с.энu.t"u попврвдньо®о рщГ:

№з/п поф"" поп."нш pII звmm рI[ іJчр(илоNNя вIриіNNя~-'
з-ыNR сп.цшьнIн р"и аa"l'нl|n сlloц'mьtlll р- з,"ыN,ел-l', р-

..^.          . dюш dьоNд ', dmJ) dь-
Видпm (нодані юедііті.} 2 2С1.210 I I     22б1,21б 2 045,359 I   2оФ,359 Ф.648 ] 'Ф,m
т7,.,           '      ..        .             .       ,           ,,         .              `",'.,'',         '

z 171 .2,7 2 , 71 .2„ 2 02б.з„ 2 o2б.ЗеО -а72о _,.72о

1 Покz"иm эu-
оосяг еидатюв на проеQдоння эаіщдівгроLIадсьmиоaсдmнняNиветоренi..тис.грн.

1  377.С10 1  Э77.б19 1  387.867 1  387.Об7 0_744 о_744
обсяг еитрат на проведеннятелеNаDаd.онv.ТИС.ГРН.

22О.ООО 220,000 120 000 12О.000 J5_455 45_455
іdлькkm Wен|в гроNадсыujt об.чнаньваml"ь_осlБ

20 67З.ОО 20 67З.00 17 627.00 17 627.00 -147 -14_7
mлью;тъ -, я"u оуд. надана tріmіtсоmАопоіюmNaпровQденнятепоііараФону.осIБ

448_оо 44&сю 401  00 401.00 -1о_5 -1о_5
обсяг адіішмтрат на здiйснення дmьностiоDганЬацій,"С.ГРН.

573 628 573 628 517.493 517.493 -9_786 -9 7862поюэни" пЕюдvmг
шіьkість ааход1в, провод®нихгDоііадсью"иобфнанняни ветеоаніЕі

240о 24.00 17_00 17оо -29.2 -29_2ппьрt;гь гроNадсыа.х t7о сднаиь, яхиннадfютъсяф»іаіювадопомогаmпоовсшеннятеле..аDасЬанv,Од`

з_Оо з_оо 2_оо 2.00 ®эз -3з_з
кільхkm, фоvадсшоt об`еднань Еютер"iь .од_

21 _оо 21 _00 19,00 19_00 -э.§ -9.5
З Пою3Nи" ®®еmівності

с®радиі ьютю" на проводення одногоэахqдугроиадсьmиоО"нфмяиив®теЕюнів."с.гDи.

57 40 1 57.401 81 _639 81.639 42_226 42_226серадн| витра" по захqдан ф одиогочпоногЕюNадсьюгооО'Фнания,грн
6664 66,64 78_74 78.74 1816 18.1есередні витрпи н® провчоннятапонарафонуоднwнгрочадсь"чоОеднаннянТИС.ГРн.

7з.эзо 7з.эзо 60 00о 60.ооо -18_178 -18.178
с®рqдні витрЕmо на Qдне гроXадсьюоб'сдна"яеотераNіоадNiн.вmрат,"с.грн

27.316 27,31е 27_236 27.2зв J' 293 -0_2934 гюф"" яm
эаб®зпоч®ння еФех"вного роэе'яэанняоофьmкпробпеі.вотораиiвтаосХ5эінвалЩнkmупорівняNNtэпапорQднінDо".вшс

2162 2162 7о.84 70_в4 227.66 227_66вщtююх эаосзпоч®носп qннансовоюдопо.іогоюправед®ннятелеmраФону.вшс.

100.00 10о.00 100.оо 10о_оо
відсотоk dабеэгIочоност| адNlюитрат"ипююа4сьхихоб'фнаньеот®mн|в.BLDC

100_оо 100_оо 100 00 100_оо

е|,юN... aqрr-N. о.фm.я.,„н:ью,Dш
в®.9ж 89.9ев t9 99о оф9 m.т *п.7то1Поmнихиэa-

-г фінаNсовоі пцтрини гронщсь"юорганЬаШяLі.згuіноэЕюрноNьдспутатівLdсьютііаnи.ТИС.ГРН`

89.968 89_9в8 19 999 19.990 -77_771 -77.7712 Похаз"m поаАvіmг
кіпьюсть гроиадсьмх орган"цm, я"нбvііонш.НОdнаііа}вvпПтоичкvОд.

4 4 1 1 -75 -75З Поюэни" ®dэе.m4Ешосd
с®реди й размір ФmнсоЕют пдтр"ки ігZюNmсьютоЕіганьаіл.ТИС.пэн.

22.492 22 492 19_998 19.999 -11.оо4 -11 _ов44 ПокВЭНИ" якОСП
г'х -ч вгроиадсьюыорmнiзащ'А|Nвапiiв тавmран|вФiгіансовоюпдтриNюю, эг`дноэв®Dг]оньдеmпdвI.iсьюТоа4иВLдС.

100
'10о

100 100

6.5 -Вuк®II.IIня Iнв®сгг.щIйнuх (прЬ®оtтI®) про"wa:



/ г- `     '   I         l . _ФlN"сув|Nm
гфн N, эвг",а В.юи.но з. вuщ-няо.I, вI",но Ен>-7

з"DоЕФlн-ф
код1 прФф(протрш]', tюр" эур-mN эN[н, з,ml, l'0l,km Nфеу"lпфеIз-7хJ{

2н.-'^mг»ф Iсього: эх о хх
1.1

Бн~т ооэвіпх`r эа дm"Аоііи х
ххх хх

надюдшм Ь эагапьного Фонду ои}д»туе`іфгоdіон[іv(бюдхе"оозm"` х
до сп        ьно3апозичонtіяАо сюА~ х J(

2

інШ джеоела                                                                  Х

ы-, t'юm' роэвI"уЕюьою:Ефго9.|ие®сті.Lmн"Nгю-Nіі х iiiii х х

1 х х
22 юпггmьні еіtдm. з утршни.6іаоm'Nх\mііоЕ' х

5J}"НжнIстьФIн.нсо®шпоруш®IIьз.рю\гльТ.tпшu"гrірогIьнuхвuодI.":
но вмвп«о

5.і .Ст.н ФIII.I.вовоJ дuецuплlнu-..

фиторсьtа, дое:порсm эаборгованісгь вu`су"я :

6. У3.ГuЬН®"й ЕШСНОВО[ ЩОдО:

#gи:;Ёj#ро#:ЖJ:юТmm"щодопаmф""ттсэаб®п"нняфщiвЫ"mосЮзmфніm.шNу.пощ.суелhьстd,

#:=::::::;:рm+#ЁЁГ"ПmГ::::Lфу_Nоф,офмфтф_шор"-н"фюю®чоеряАуфюmгрощ-ниоогаNф",шну"мпш'П
э8"бі"х,mтрио"чногоеихоЕ"няюоА|,зviLфнняветеранесьюгорухувиЫ.

#фаЖсо:и'н"фРО#ф.#сь"оргонфиртерфіву.иmямоАaтювихсофь"хmран";
д-ро~ю.сгIID.d.бюЫ""про"ъI

В.о. начвпьнIIю уттровпмш ш4оіпьною 8tжіюrrlу
наовпвння 8.гюфьЮ1 \АСью] р8Ои -   анщr#рьщ.)    -

-    (щiв#,#мфафщ.,    -



1.                      3210

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтнОТ прогрАми
за 202О рlі{

УправлГння соц|аіты+опо захіісту насалоння ЗапоD|зьеооТ м|сшоТ раді.
Оіай..енюання mгю8ного фэпорядн..ва)

УпDаЕmГннясоціалыіогозаіхистvнасалонияЗагіоD|эыоТмlськоТоадIе
ФіаА`.онуоо.іня віАповL4аль.юю оифн®еч)

додотох
дО МеТОдиЧ"Х РОКОNОНд8ф ЩОдО gд|йСНеННЯ
ОЦLНm ОфоК"ВНОСТ| бЮд)ЮТmХ ПРОГРаМ

З.            О81 Э210                         105О               Орган|зац|я " провад®ния громадських роб|т
КТПЮК МБ)                              0(®КВЮ                                                                                                                   (н8hонувонm Ох}дютtіоТ пргр"н)

4.   МОта бюдж®"оТ nрограми:       ЗаОоэпочення орган|заф та проведення громадських робh.

5. Оц|нка сфок"вност| бюдіеютн®Т програми за критор1ями :

5.1 -Вultонвння бюОж®тIIоУ гI|эограми э® нагIрянамu вuюFluстання бюджвтних юштIв-:
/тис.  mн.\

з/п Поюэни"
I Lлан э уDахуванням змін Ijиконано Еішилоння

3агuьнии сп®ціольнии раэом загальtlии спеціельнии розом зогапьнии сп®цюльниw розом
d)оNJ1 dlонд d,онд dьом d)оL,л dmиJ)

1. видот" (иадаііі кmдіmі 1 82.3з' 1 0z.331 1 82.32.z8 1 е2.Э2428 J'.ооо,2 Ф.оо372

'.,.

-,.                               ..      ,        I      ~,       ,oо6Iт

®2.оэ, 18z,331 о2_э2< о2.ж, Ф,оо7 Ф.оо,

1'1. Заб9зпечонIія оDган|эаціТ "  пюв.д8ння пх"адсtl              і О2 ЗЗ1 I                                  і              102.ЗЭ1 I             182.3241                                 I              182.Э24 I                 J).ОО7 I                                  I                   Ф.ОО7

ОдХОдIКВНЬ СПВЦI8ЛЬНОГО ФОНдУ':5.z -Еіuк®нюння оIоожетнот гірограми зв оIк®рвгIенu нвахооIквнь спвцI"ьного q,о„оу' .- '"с. mн.\

э'п покаэниkи план з урохуЕmняN энін виюнано вфmонм
1 эапишок на початок оокv J\ J{

в т.  ч.
1.1. власних надход>кень х х
1.2. jнших надходжень х х

2 надхоі]ження
в  1`.  ч.

2.1. еласнi надходження
22_ надходження позиіt
2э. повеDнення коадитів
2.4. інші наjіхолження

э залишок на кiноць Doxv
в т.  ч.

з.1. Еmасних надходжень
з.2. iнших надходжонь

5.З -Вuконання результативншt показнuкJв бюджвтноТ програми за напрям"u виюристемня бюдж®тіIuх ноIіітIв-:
'"с. mн.\

№з/п
Поюзники

"творд»юно послортом оюджетноIпDогDами виконано В|іцилоння
загельнии споціельнии розом эогальнии споціальнюи F'азом 3агаль"и споціфьнии раэомdьанJ] d'онJ) .'.. dюнл d'онJ) d,онJ)

Зобып®чoн.т оеіэя..Iэ.u« та пю.®®®н" ъоо.Iооськuх DобIт
зmат

1

іtLлькісгь установ, " заишtоться органіщею тапооваА®ннmягоамадськюtообh..Од
7,оо 7.оо 7оо 7_оо

2
суаіа е®ідаткіе но орфнізач.t7 та провеА.нkяюомаjіські.хDобіттис.грн.

1 02  ЗЭ1 102  ЗЗ1 182,Э24 102.324 _о оо70 J)_оо7о
..'

1

хLіtькість мсящв. яю mануються діtя організ€чітопDоведеннягDомадськихDобіт.МСЯLl|В
2оо 2,00 20о 2оо

2

;.'.„      _..=   '     .т...                 _    -ппанустъсязелучіmідmорганЫц1тагLDоЕіоденнягDоuадсыихDобп.ОП

зооо зо,оо 3ооо зо.ооеm" вностi

1

с8радня вар";ть проводоння гроuадсъю.х роо.тна1vст"овv.ГРН,
28 047 00 28 047 00 26 04С,ОО 26 048 00 _1а) •1 _00

2
с®р"ня варт.сть провод®ння гроь"сью.х рооітна1особv,ГРН

З ОЗ9,ОО З ОЗ9 ОО э озо,оо З ОЭ9 ОО
якосл

'

вщw .vА і инчасою створ"м рооо`..іL.` місL`ьохоп.іонихорганіэацсютапрaя®дошямгоомаАсъ"хDобhвідс.

1 оо оо 1 оо оо 1оо,оо 1 оо оо

2

вц\соток устаноь оюг\іі®нііх орга..іэаі\|ею тапооведоннямгDомадськихообіт.відс
100.00 1ооф '      1оо_оо 1 оо оо

1 Зазначаіоться ус| напрями використання бюдют"х кошт[в, эатверд»юнi mспортомбk}дmног програми.

6.4 -ВиконаI.ня гIокаэнuкIв бюдж.гrlllоI прогр"u по|]Iвняно Iз гIокавникамu попврвднього р®ку-:
'"с. mн.\

№з/п
показники

попор®дн" рI" звl"ий р'х ЕіIдхилоння в»юнаннjіfvВlJ1СОТфХ`

эагельнии спецішьнии розом эогфьнии споціельнию розон зоmьнии сп®щмьним р®эо»dьогш dьонд dюнJ) d)онп dьонд d1онJ)
видатки (надан| юоди"і 879.817 879.817 182,32®' 1В2.324 -79.277 -79,277

:эао®зп®ч®ння орванIэяцIг твпооводвннявDомадськuхDобIт
879.817 В79.В17 102.324 182.эzА _7о.28о .т®.2во

1 Показни" зелDп
пь.іь".і ь y.і анUв, n" :эапнiію і ь`;норганьацісютапроводеннямгромадсьmхI,обh.од.

8_оо 800 7_00 7_оо -12_5 _1 2_5

сума видат7ав на орган.зацію та проводеннягооWа[lСьЮО(DОбh.ТИС.ГРН.`
1 82.324 182  Э24



5.5 -Виtюнання Iнввстщ]йнuх (гIро®ютI1в) програм-:

код Поmзниkи
фIюнсування гmаі. на зві"ий викомно за вIдхmомя виконано всього

залwшох
проокту порIод® звп"ий перIод фінансуЕюнNя иа

(прогр"и)' урохуЕLаиням змін "айбу"I п®рIоди

1 2 з 4 . е=5-4 7 е=з-7
1.1 надхоі"оння Еісього: х J\ х

Бюджот Dозви"\г за ді.азоелами х х х
ііадходження .з эатального фонду оюдхФтудослеLLiальногоd]ондv(бюджотvDаэви"V\ х х х.

Эалозиіtення до бюдж8і`і х х х
іншіджеша х х х

2
видатки оюджету розвmкувсьою: х х х

2.1 всього за |нвес"ц|йними пDооктами
22 Аапітальні видатки з утримамябюі]хmихvстанов х х х

5.В -Ная®нIсть ФIнансовuх порушвнь за рвэуііьтатами .юIIт|.ольніп< захоОIв. :
вфсmk

5.1 .Ст" фIнаIісовоЯ дuсципгIIнu-:
дыmэрс.m і фднторсьф заборгованість но ф.аtо[ і dtі®ць року ефсут".

б. узагальг.о"й висг.овок щодо:

актуальнсN=тIбюд]к®тноdrlрогр"u
с актульною для подальшоТ Ti реаtіЬацГГ; ;

ефоктuвностI бюдIквтноd проерани
створення тимчасових робочих місць та вирішення проблем эайнятості населення::

юрuсносггII бюдіюгrlны провраю
дода"ове стимулювання та мотивацLя до прац|в член|в громади, мелер1альна пL4тримха безробmих; ;

довеострокових наслIдк]в 6юджвтнЫ гIроврамu
зни»азння рівня безробгття насолення і эабозгіоііоння про

В.О.Н8Ч8ГіЬнuю угIравпiн"
соuьпьно®о захисту насх*гIогIня
запорюькоI "ют ради

Нач8пьнш вiDOLпу - воповниD
бухвалтвр

I.в. оэьоонафhфтеп-
м О. чоониш

он" то пфвищФ



\

(кттm ив)

оеіоооо

ктт" мБ)

4.   мот. ещдmФФтг.роір.мN:

оцінкА ЕФЕк"вності Б"DкЕтнdГ прог"ми
3. 2020 рb,

УпD.вгіЬ.нясоц|шtъіююэ-хіхNmіносепоі.нлЗопооЬьхЮГ`і|сськоfою.
( mАіm)bt.m юtmнело крпорядmq )

Упо.вііЬuЬ.нясоLі|.льtюгоз.хіх..сmtн.сегі...»+яЗіпоЕііэьхdг..ісьпотоіЕі..
(..dьюоо.іФо щпе.\д.яьмсго .mн.щя)

додфI
до мотодmюоt роюн.ь\деіф щодо эд»с..онм
офнm еФ.mоtd бщдяm+их прогро..

грошоЕ.а kомп®нс.ція зо наяохіі[ для отр"mм -.ml прхN[щоmя дгія сіL.®й фіб, ЕLNзн.чм" .Сэ.щN.
Н .туt.істу і ст.тті і о З.юN)і угр."и .Про статус оепр.н|в вШн-, г.р]нm t[ соц|олъного эфсту., дгія
фю э інв.ііідніспо ні гру". яm Nіmгі. вііоелu]ок поріN.иня, юьггузп, хmічфа обо зохворюЕюtіня,
од.рmнііх пщ ч.с б.зпс-еродньот учісті в онті.tорор.с"чнш оп.р.цф uеоэmч.юіI W провоА.иня,
эд|йсн®і.н| эоходIв Ь э.®оэгіечонм mціоііmьноТ 6.эі.еm | оборо", t]ідсічі I стрINyЕ].і.ня зброЯ"
•гр.сп рфіАсьют Ф.д®рщгг у доt.ощ.кm т. луmнсьш обл.стяя. з.6.эпоч.нNі u адmсюн.ф eNэnч""
пун.mNи 11 -14 ч.сті." друюТ стП 7 Э.kону Уф."и .Про сттгус еоmр.нЬ в|ilнN, гор..m tX
соціольного эохисту]. т. яd потf.ееу.отъ палhш.і.ня mфое.х у.Iое

( t.u..міеонm бкьqхпі®т пfЕгр.Nі)

Забоэпочення вигUіэ" гроіLЕtвоТ юипенсацП зо нал®»оі| дm отричання жі.Л фич|LLфня для оqю"х ютогорГй
юmпенttя вфповщно до эаюнодавстеа

8. Оц|ню .Ф.mmнОСтl біОдm.Оt Г.роф"] з. kрmрLя":
:           ,,           ,,'.,              ,`           ...          ,                  .         `                                      '.                          ,..`                                   ,             ,                                                                                                                                                                                                                                           'ц         .

з/п п- 'mиэ-ьнNN-J, -vl,шNсг|L-Nизlшwрфн u-нIl,hчI Е-спечmьнNNdh"J,
FчLэaн

з-ьNNN-J,
=',.сmцшьl,"...`,

р"N
'. вIz- 'nпm m4m'г--\_ - - -- -~ 2 е„.эз12б,2.„, 2 б«.эз12„2,,, z б„_ээо,2„2.„t 2 бLыээое2р2ээ, Ф_aо„о`ооо Ф ооа,о_ооо

прі..вщ..-- ®- .Iі-а оею -в-а.ю-u Ы"...пI е.О тютг іе-п\ 1О Эп.рг УщіI .Пр® сп_ -. ШI-._"ъIсm\н"ою-_®тоен5.ь-пЮ№"неglтI,-.----пЮаIюр®-.--FШппk.п".,,..,,..,'......,._,-I--ф-t-,-

ЖЖЁэбр~о""О~_-`ЕЖ:i•.~.цчу|.®..ц.штл,F--.шоа_*эmнD,э-|~~-uп„-'11-,,-т,-
сп- і`э_ "і. іпр с-е - ш+

1_1

вір- и сtщШ- -, п, Н п-тэЛпш.-пmg--uіг.-.
111   'Н.Оmdі ГmbвоТ mm.-Лэ. негіе».I для отmьqнюі юі.| mШL I                                      I              2  5.2  ЭЗ1  |          2  542  ЗЗ1  |                                |             2  5.2  ЗЭ1|          2  Н2  ЗЭ1  |                                I                        ОООО|                       ОООО

Т: j.э-г}iЁ )ю| напряии ві.юроос"ня Оюдm" коштLоь з8теmдmі mелэртон Ок)дm"Т програ"



5.+ "Вuю.I.Iаm гюазжIгР. бIодтгпIIоs гIро.f-\.II гюрkю.ю I. попз.Iию\оII поп.р.дньово FIокlГ:
'тю гm \

г:JI поя-ш ф` зеmd pd tl'ВI|,В|I)П В',mО|''q
з    ,                             lьnзшш vI'я-,'

l э-LмNN с-ьиIи р,зон э,гфыm р,зоN э,г"иIис- р,э"
L.      .       . -J, .,         .         `           J ..`.     .      ,

вштm (mд.ні mешл.t 2 б42.ЗЗ1 z 5,2,331 2 бА2,эз1 '     254z.ЗЭ1

' в т.чL

|ГрФ-сdФ-mнс-ііЬзнпm»і|юотрmюtm.л|

2 б,2_331 2 »2_зэ1 2 6„_зэ, 2 б,2_331

і пр-.іі..m дm, d.-й осг.. вюm.-іш .ез.ч.ш бФ

)ЁkйiЁйЁйЁ=ЁЁЁ;;оmр.ф.
| эае-оіі d гLров.д..m, зАіfіс.-.іиі mодів ь
эаб-t"-рп мііьолI...ьт 6.зп.m і оеорон.. ещсічі і
сттm.,гtююфзероф.оі.гр.сmросі*сьюrQн.д.р.L,іFу
до.-..ьіN т. ліп".сьdb оаmсmц з.б.зm`юі..іі tl

':#ГжьmнН-+=:Lm.ж::;J'#ч.р"тd#
J гар.іпfm соtФле,ного э.mст`о. т. .d потр.бують
.і зпф.і...гd. m.т7то.u `п.ое

Fтч
..     ,              ,            ,                ,                                                   /                                                   ,              ,         .

2 5,2.3з, 2 ш.331 2 „2_3з, 2 5„.„,

і        опт.-.-пLb пріI\-kіч...а от сI.-О з...Л"Iх осЮЬеu..--.-u &.іі.ш. 6Ф ппту 1 ет-птI 1О З.тщr
і "ФйіI -Г1ро спі.m\с ..п"р.Ik .1йI.I, щ.тIп-
соі\hпі-т зтгст\р, ®т осЮ . II-.пЮ*тю Н
го\тI, -п т"п .жпН»- тр"..т ю+т\f.П;

-'.         ,.'.,          ``~.                   ,      ,       .`         ,...',          ',          ,,         ,.             '              ,

э.6.зт-.-\ qпlю.*і--, зdШе.-.-d з.юОI. ь
`э6..т.-.-а .тьk»-пь.Ыб..тш I обсФо.*.. .ЮеhП I

|      стршг-жа Ф.ы..ры рше." е.o.рнд у\      .до..цьш т. л\р.I-.ш оGтепщ з№.".н\ Е-
SОШ.-г.-,..I.I--r-uп\п-\.u11.14.ттI.шф)Fm` г=`гп~ і з-qг уршіI .пр® еттгз -п"..k dй.іI,
\ -эр-т"t соцРиэьюю .тющрI. т Ш п"фпоть
гюъh\-..- тIпітіш \Iію.

тiiБй._"" m--Т`-,іmсть а~ зо"оі"х оао. m потреоуtаh "mпш"m;,tлтtювнх`...аЕіОі]
1оо 100 100 1оо

і--L\Г;:=О=ф'ЖЩН|СmО.ЯЛПОТкрУЮТЬПОЛіПmm 100 100 100 1оо
ЕііоТ?Т.,.mгm,Lvхтv-Тігіь-ТЪП"tЮН"mР"Р

200 200 200 200'-L --' --^гфmплОLш пt"б"оюmф  КВ  М                                    I                          і             135 04і          135 04і                      |             135 04|           135 04|                      I                         I

Tl -t-5€;г, i и" е-вност|
; _m4m mоша mішбаного яа.тіта на аіінv аLГю  КВ  М е752 6752 0752 67S2
``mіtф .аt>тkh і  ю L.  гmааного житItа  грн 1 8 826 50 1 8 828 50 1 8 828 5О 1 8 826 50--1 `еD" О.ртістъ ОАНюі ПРидо.нОі mРтиРН (оудинkу),

1271   17 127117 127117 1  ?71171 ис грн
ПiёzЬ-""яхості'- L...ю -~ююпм ~ і.пJ-u-.I ыі ~m^ -ч, лю

'Оа оо 1 00 00 1 00 00 1 0о оогjтаd`потъ поліпш®ння mгmово" `іі.ов  ВLJ]С---\-зстm э-пмних mтлон сф э інеалщшсm яю
1 00 00 1 00 00 1 00 00 1 оо оо'этdН5`лm пол|пш.гm жит.юeих vvов  ВШС

ю+в-нт ItюыI"цIiЪIош (пFю.тI.) про.р.IГ:

по-I" з...лъ.р.. оt)ся.Ф'м-"m гm и, зфNй ВNkогфио э. вL- виюіnио веього
а-оt

про,юY/пmгА-"`.еьогt. mрфэур-"н- эн'" э.hl.Nй гюр'од Фh-N.Nофг-
2 э б alе., 7 е-з-7

гшzаеюмя осьог®: х х х•Г -сuшт mэ~ эо іЁи
х х-'`-!адхоА"ня Е) зегельного q"у о~ту до аіещLпыого,,онJіv/бпJ]mт`гmівwтw\

х х х
\ .поэиченtm до оюді№пv х' ш'JL- ^ х

ь..\-и ®юpт-`I р®-іітпг х х х
Всьоо з. |m.стmі|Аtі..і... m)mгі.....

К]пhяьіі| ...дtтюI з утрmmня бюд-...х )п;rінов х х х

5 .\і ' 1 I , "IIН:т ФIюIтвш гюрvиI.s.ь з. р.зlрIьггг\гт..II юнгпрогIь,IIш з.ходIв::
6,,   г:)1.

5.   ' (: ,.,. II ФlI-юо.оlдіIСЦuПrllНu-:
Асt,іLt      m і феАwтоосьm эобоftювоність ю пофток і кін.ць року вuсут";
6.  /'.і   Льн..іі.il "сі+оваIі іщдо:
•.., п+L  .юетI бнтаQ.ЫIqюкр...u
с  .   і ус -.юю дпя гіодо7ъшотп р.олЬац|ггы -`,-,J-е-ыр-.|,

.      -:аm Ерmіання эавАаньпрограми при "користа"ібн}дmо.хюLm..
Ні t,і і t ,ОСН б-П..d ПТЩ.
за  эз ізі.о..о віюнэю+я дерmв"х програн соЩзпьюю эfm.сту н-с*лення tЦдпофіно до .."ог чинного эаюнод.ьсmо.
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оеооооо              упФIвпіння соці.пьNою оах..сту н.оeпенщ зогюDIээьkd dсtфі ~ m
(нd-че..іня ""ного Еmа""п)-=F-_-

дQдпох
до Мещдичrtих р.ююндоф іщдо эд»сн.ння
ощн" оФоm.вkост| aр}дяоmих прогр.ю

(ктт""WБ)

Ое1ОООО                  Уп®.вгLI...tя оочі-гіь..ого эаlіmг mсогLеtіttf[

tсгг" н6)

4.  Hm бкugnтw» прогр...и:

гроцюф tонп"с.ція з. нmm,і для отри..он..я mпі приNdщ.ння діія eNутріq№о п_іщ~ ос]е,
я.d э~" нeз-.юmlсть. суЕюр.иГm т- тер.mрIаі.ьну цLп|сіі|стъ Уфmи I бр." б®посmдюо
уuсть в .mmорор..с"чм оп.р.цгг, э.еоэгюч.г,ні W г,ров.д.ння, о®робув.ючи бфпсmр,дфо в
р.йонd ш"ткррю"чнот огюроціт у гюріоп тi прaвод.іm, у здійснмн] э.хаАіо із эоб.эmч.ння
нщ|онUіьноТ 6езп.m I оборони, в|дс|ч| t стр"ув.ііm эбройm огрф Рdйсъm}Т Ф.дфцГГ у
догюцыій п лугенсыій оапостях, эабезп.чонні тх эАійсн.ння, п.робуфю..и б®эгюсmдньо e р.йmх
т. у пФlод эд|йсml.m эазн.ч.них з.хад|в, " визіеііd осо6." . |нЕmLдн|стю Е.Nmлtд®k Шm U| гm
вLдпоеLфодопунрtв11-14чэстинидрупоТстП7.6оуч.сн.mііибоАовNхдLйв|АпоеlдгіодопуdЕ.
1 О-2О ч.с"гіи IіорціоТ стП е З.юну Ураimх " Пр® о.гус в.тер...Iе аmщ гФ.нтГГТХ соц|.гьmоэЕр'_.\артр-п-==г-

Забеэ"оння Еіиmа" грошовот юмпо.+сацГТ эа напаіюі| для отримфня жиЛ прим|щелня для офих котоіор|й
насnпення вЩгюЕіLАно до заюнqдmсmа

6. оцінn .Ф..m.вності ®.qдф.еі г.роірIш. з. qэ.оторі"и:

6.і.вu_ бl®оэ..т.lы пі)о.р..Iu "пгIр".\.іI.uюрuет.ння бкЮхтніIх юшп\Iв-:                                                                                      (т " `-"

In пох"ф 'ю"-uин з ,оіг\',іиняіIсгюLUJulьфN

разонзе1е_" з-ьl,ии
"tо"осI-IJ"I,2е1оБ®2б

р,зом -н,сг,LU-J,ооо| р-Фам
1. вlе- ,,оАв'' --Iт.| 2 б1 е 6ОЗ 2 В16.5«6

[

rъа-.®....®.-...с.ііъ.-.--\ь-®т.пю"тпIп.п№т-е-

'| „, z В1 В.6еЗ l z81|J5„ \,| и ' Ф_407 лоо,

\-u\|ьп|P|'|||'--|т®ен~.-".--фо-пью.еіЬіс.івmьфопrіф.mv..Фmс-r-.------- _I оI,,Iв )-- h- п--
..~...,.,,...-,..,.,...

п*Ь",і.&Ье......1.®с®ОО.Ь..е..п.ч-.-.-іО®.-тЖ_6штII
dор®.Iі..ЮеI.IIIсщ\-гlр.ю-ФаJЬюI.®dРоебЬН".ібr
до"-.ПI.-IIlл....с.Шо®"т-з.®..т-Нt\эдн~Iі.р.еlг.......е..п®ер.о-ь.р.о®штvп".э-
iн.i;....в.э.тюИ.,h-.ш.-.lовоО-.-I.Dтп~-пЮиdi*IЧ
_.Iеп..Ю.о-п\о-і.11-1..-ст..I®|"с-і*
і)ч-.6®О®.іоIШ.ВЕhо.ГГ.Iод.п|гН.і.ЗО.-атчіIпФuн*\ст-т-1.З.т.qгУ.-*.-Пр®сптг>-.Ш.I.--Н

.,, _`  ,              '              ,   _                                     `    `      ,            '                                     '      '          `mD.іIш...tаАп..                               I              28і8s8Э|         281О§еЗ|

і            2В`05СЗі          281Оs8ЭI                                                    ФОО1I                   .ОО.111   | Н.Jі.і.ю гmupюl ю.mеtqLЛ э-mпmd ііі-атt-m.m        л

Т3аЗЁя усі ..апряііи в.mрюmm aюдю"х mілв. э8тt"Аmні пaсtфом бадЁОт програL"



Б.4 "Вuюннт пОти\Im бТТТ.ЮJ про.р...u пОРIВт.Ю Ь tют..IіIП.Iu ПОП.Р.Оньо.о рОIОГ:

Nе,

з/п  i                                       поdэm"

t дгtя чгфчіФо п.р.пLI...m осіе, які зIші,.," ...э.п.,[,.іоть,су-р.t.hm т- tч)mрl-mиу ч1п|с..|оъ УФ.Т.оI I бр.поі
безгюе.р.дню у`..оrь . ..mmрориспIчNm оп.р.цп, э.е.зг-`..мі

|:=+FЖfопГ:::уТфЖ::ГроЮi:::#;uзд,йсюN„]
заюд|о Ь э.б.зг..-ния и-чkіиUьноТ О.эгво. l оОоро", Щдс|ч| I
стрmпо-.оtя зФоЬ.оi .гF-сП РосLйсьюТ Ф.А.D.чГГ у доі..чі..m т.
луг-іыш абп.сі.х, э.е.зг-ч.Nні тI зАLйсN.нф, n.р.буо.ючи
t=gзлсх»р.дньо . р.hN.х т. у гюріад эдюв.-ния э.э...ч...і.х

|        ^ахоф,прmиіосaе.I.зішфщо.п®u.елLцо[dmиm
і "" оlАюdдю до пуі.m 11-1. чс"-дріm стП 7 .бо

|]`#:тШ#ЖдШуФЧ,Ч:#;дстОсткрПУmm.4:#.Чш-С"иТИ

Jh"м щuоЫ ю\тю.IіIt э. I..гт.I Опя отріI...н" тіпI
` , ршыіьі.т д" шv"шню п.р.\міьі"ш оею. яА .-х.іщ.іш
. , `э..п.пПсть с\г..р..nтт пю т.р.IторhпLнv ..Шс.IIсть
`.'хр.mтI I бр.гмI бччкюФшо |гч.еть . .еIтuгп.IэорuстuчнI0
Gпщ..Т €п-пII IT пf-Ь®Iю. п`р.б\юш>`гu•эй:Gьс===ньо . р.uо..u .,,г"гп.рор&,стI,ч,,ьt о,,.р.і\л у г,.рsое
н про~ю. у зОIОе.юмI ~. I. зЫт.ч®ння .ю.иоII.п...сЛ
С езпшI I сВэроть .Юіеl`II I егrq>u.ву..I..Iя фой..d ..р.сII
росюс.ю щ.цп у дон.цьАй гп. пyпI.сьdа о&гI.егтхэ
з _-б -.-. М t- зд10сьююа, гюр.6у..ючu 6.зпос.р.®нь® .
= .ас~ т. у п.Wоо *Io®н-.т ..шп.о.н.а з.юоі. п- ..юн..II
~ соа.,u . Iн..пю.IIстю . юс.пIоо. .ю ..., II] .рlгпII .юпо.юIIо ео
оунТ.11-1. .вюп"н.г Фгm ст.т" Т .бо г.-етIп\.іI ®оОо.ш
`,` а dо"юю ® п~. і в-2о `тетшIu п.ршот сп-тпN е
:.юqі УрЛI.II .Гфо етщр: ..тр...I. .ЮмI, -р..гп\IТ Tk
соі||.пьеюю uтIет]Г. п" .Н потр.6\попіь IIогIIпііI...I.a

5.5 "I) . ііою." I.юстщlйнш (про.") про.р.--:
г___  _іКг\з                                                            ПопзNиіі.

`'...-

гUюи N, зmиА
1    Виюн,но "

вuщN"Nя Еь,kон"о Iс-
зmифоtФ[мNсуuння

поо,mу(профL"),зх гюр" зур-ннян эн]н
зЕ,hт1m г.р1од'5 Ф[N.Nсучи" н.иф"рkфеlJ-,

1211ТГ-н--N я ы ь о г о : ®.6.,               J                      7J(

= ,,пшг Еmііі.гг`r э& ііmDепm" х 1 х хL' ідходюння ю .офль.юго фонду оюдщі АО спеіііmьmго qxW
х Ix х

;L-L'-JJ  '.,'  .ЁЁз. ,L-___тнuJ[J- хх
'

хх хх

2                           Ь^|Те ®.от|.о.-тч| х х х
і  z.                         Всьtюэ-|н-L"ttюm пьа.гг.ии

l

Li2            кюh"і щдmи э уtриmия ею|щm..х уmное х х х

5.. .1 I-. т-ФIIтю.ш поруцю.Iь з. рауLпьтт.тI юнтрольн.г>г эогоЫ .-..
•_'``г`г

Б.7  "і: \   " фII-IIсю.ЫдіrецuппIIш-..

деam r   і.k. | qцдікрсью зdоргов.tdm m гючпок I хЬ..ць року в\дсутtф;
б. Уэага.іьнеqd Ешс..оtю[ qіадо:
" г,\г . \ьттI е~.ы про.р.юu
с8кту:,іьіmдmпqmгLьш)TWреоЛзацГТ.

еі:+±кr іjвюстI бюеоютIы про.р...u
ЭF б'В і6Ч.Ю "фmmЯ ЗqАО..Ь ГtРа.Раі.О. ГіРи внкООиm"і бЮдm"их коuл1..
iю.,.г.ное"б-I"гIрощ..
эабоэіечоNэ -июнонm д-вн" проФоь. соЩ&гLьного э.хист)і носап®мя Iщ"хЩно до "..ог чин+юго э.юнс\да.стeа,
з.. `е . .  :р®ю.u г-еп1Ш. еюоiптItd про.р\.Iu
фt.іан :' 9іbm . нкрг"і" pokax д-піпъ зобФгю`..m. umаі.ня дорх]"их прогрu. соцJапьного .охі.ст`г н.сaп.м,

(WLmнлмдп, пРьнLщ)

о_в-
(|'I\II,п|h|'\II®п, пФ>||'II|\
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О8oОООО             Управп|ння соціапьNого з.хисіу носепенф З.поD|эьюТ и|ськоТ оаді.
(нійі...ое.нм гаг.овіm fФзпоряАнm)

д-
до м"ичних р.іtо..eі+дацm щодо эдmсмm
оцін" еФоіmвності бкіА"пік гірогрш

(..m.чо.t.mеіАгеіАгфіа.п"N®еmюч)

L±оч|фьнОГОЭ"иСТ!н#ЬН##:Щ=

08100ОО              Упрвп|ння соц|.льNого захисту Nасіоіt®ння Зопор|зькоТ ч|СьтоТ рди

ОО13242 1ОЭО             |ищ| зоюд.. у с
КТ"ОК ЪIБ)                              0(СЮtО

4.  Mm бN"гноТ програ":      З8белеченНя пРОвеАонн"iсь"х эаход|в, слрямсю8них на соШальний заDа4ст | соцфъю аебоз"оння м®шнців
мiста

5. Оц[ію оФоггі.вності біаmтнот програNи з. крит®ріяни:

5.1 -Вukоюння бнТтнЫ проера..u з. н.пря\ешu вIIюрuст.ння б~нш юііIтIв-:



#жн`Lв#m+'#ЪВуТmТ#?
в|m, ос|6 э |іеапu]нlело внаспuіоX Еі|m в
АФганіd"ітанетериторПiнш"докр).

кіmюсть чпенiв с.мой війсьхоооелуфів.

*=т-п-ф:,#буL=#Ёю-.
уuелкiв бойових дй та осіе э

iнвщнісmо внаелiдоt вiйни. яхі брa" учaсгь

З;Ё##д#i=аТспПс~,
кігЕdсгь dьіей, чf`е" mнх за"нуі" пuі час
уч8ст| в ан"юророmmlй елерацLП, сwюрацП
Об'сдmн..х сиfі. яюm. буд® надаt.а догю`юm,

кLлыість громадян, що отр..мають мmріапьну

югфdсm. ішіюt nетегорф гро`іэАянt що

Бль.dстъ дhъй ® iноагіiдністю, дhй - елрh'.
дгюй, поэбавпеmоt бmкiвсьюго піkпува"я,
дhй э оопвmдhtих то малоэеб.з"оm

k.гфс|сть ос|6 э iюап`uінiф ®ага.іьнсні)
эа>оорюЕіаm+я та ос|б э iгqэаііЩнiсііо з

ф ode э інваmнісп.ю онаелд" друтот свгтоеот
війни. осіб э iнваmністю внасп`Lдск вIй" в
АФі.анісm..і та ю територгі інuмх Аоржае) .

dлtl®сггь члонів сіюй війеюmп`mчiіі.
эогфпих ю тер.поріп росп)блію. АФгані®®н,

)г+асmоdв бойові" дiй тч осjб э
(нваііщнiспо внаспuіок вій". якi брал.. ішN*ь
в ен"Ьрориmнній опoрацгi, олоращГі

кimmсmь с.юй, члем яхі" эа"ну" nh час
)г+асті в ан"торор.юги`.н|й опoрф, о"эрацiT

відсаггок охогu`ення патрю~ дhй э
|неалiді.|стю, дТюЯ - сирh. дheй, по3бав~
баггыtiвсьюю пimуванm, д`m э багmдmm

відсоток оаэппення пu]трюю.о ветеранiв віmи
()г+ес"Ьв Оойових дiй та осiб э iнваmдністю
вmапuсNt другот свпсвот  вLй", осЮ а
(нвагіанісmо внaсгdдох вLйни в АФганісmні та

відоaггок охогuюн.tя членiв сi`юй
Еі1йсьхоооспужбовцЬ. зап6мх на торmэрТГ
росп`елim АФгвt,L~. що отримунm, понс,ю.

еЩоотоtt охогvіоння учас"кiв бойовm дiй то
осi6 э iнваі`|дніспо вюс.гtu`ск війни. m брвг"
гIасm в он"торороm"нiй опoраціп. сmрщп

Ефсогок охогuюн.tя сLмой, чпони яю" эагинуі"
ііЩ час )г.аст1 в ан"торористmiй оnорщ1,

оераднiй роэмір доло`ю" m qдну ди"ну
(елрсггу. 8 6аг"hноT родmи, особу э

сераднiй ро3мiр деломсп. m одну ocoGy э

вiйmA ()г+"+ьm бойові" дій та сN»б)г э
інвалhнiсmо вн"L4ск др)mт свгтmт в|й".
особу э iюаfіiАm:тіо в.+вапhОк е|йні. в
Афгаmстані тa на торитортТ Lніш" дор") .
гF'н_

®реді.|й рсвьіір дсvюмоги на  чпена сіW7
війmвоелухф+я. эа"блоіtі на теріmрп

сераднiй розмiр допомо" ..а учасн.m бойовm
д(й те ооо6у э і.mгіiдt.іст`о Еш"Lдо[ t]iйни. які
брал.. )геастъ в онмтерор.ю"чнiй опооeцП.

серодн]й розм|р допо`ю" m qдн)і с|wю. чm"
Fq®Т эагmуіти пtд ч8с учml в



серадm Fm.iр допоюпо на адною

сооацнiй pcomp дсwюмсги ..о адt.огіэ

сорqаm роэмір натурегd,гют

П.іьх|ф вюопіm4х гN}Fесапанф. якю. 6уде

эворюю ві"ушенюt поросепенtдв.

надоння матфіафнот

грончян. яю" буд® нздаі.а

аадmлених звэрі.ень громадян

догk~ m одну особу для оФорь.пaніtя

fq- буде
однорЕ"у  граu.ову догюмагу для

эа огрю.ання.. одноооэовоТ
ГРОШОВОТдОГЮ.Юmд/1ЯОФОРwЮННЯПРаm

ОдНОР83ОЕЮТ ГРОШОЕЮТ дОПОМОГи дЛЯ

133значаю"уdнелряL.иеиюристаннябюдютнихюштЬ,эатв®рдхеmпmор"бюдхе"оТпрограVи

5.4-Е\штнняпоюэнuЛ®бюдэютноТпро®р..uIюрI.вI+яIюЬгIоюзнuП-ипоп"ыТроЧ-:

№з/п поdзниmВидаm.(иадаN|k"здитиі
п®,,®роднIй рb`зоголь".сгюьNNя зmNj' plI

'тис. п)н.\tl|дХmОКИ..Iф...|.НЯ~вu)с-'

dnнJ)43504.531
цеф'L.~ .

'     рфо.I4Э504,531
а,г"ъ"нdmнJ) сп.чфьиIяdьоNJ1 р"ю з,гфьг'Iad- сmLuфmadьоNJ) рфN

е

I 45 774.62З 1 і  43 774.е23 5,218I I                 5,zl8
пюпu\и\.пдіIп.й,оЕеюЕ65Тiii5ББББiБЕ;,ж=ж#ждо-т_-=осое.ют.I.uз.®р,юнт\Iu,п.ц[пьо.отдовю-оа*I,с®цI.пьнuхоюсгI}п.',,,-_.,..

22 ВОТ.91В 22 907.91 •,.   8    2.7б9.JО2                          2.7б9.tа2            &О0О                                      8.ОЮіПокаэни"затtmdькmосiб'

з інваіtщм;гіо 3агельногоэахZюрюоамятаосюзiнвагіцNістнээдитинстtю,ОСіБьLпЕ'»гпt,_и

З2 785.ОО З2 785.00 ЗО  117 00 ЗО  117 00 ®1-'       .L  .-.   .-      '  '  -.....інваmн]сrнэвmслhоквiй",якібраі"учжТьван"терорис"чнiйоп®раф,оIіеваuПЫЕшнанжсіm,ОС|Бdпьхiстъ.й

4 768 00 4 768 00 5 48О.00 5 480`00 149

ъ.1

сLь.е  , члегіи яіа.х за"нули пЦ часучаст|ваNтитерорис"чн|йопераціТ,оіюmШа5'Шііаііихсm.ОСlБкіпькmзеeDноньгЕюііаL4яіі.ОаБ

о40о800000 в4.00 86,оо 86.00 2.4

14.924

8 00О.ОО 8173 00 8 17З.ОО 2_2 2_2



дhей, поэбавпе"х батькіьсьюго
піmуваню, дhъй э бf]гатоАг"их та

6ойових М та оdб э |нвалфнiстю Еін"uох
другот соhовот вій", оdб э iнвал`Uінф
внаелЩок вiЯ" в Афган.іст8мl та на

эагі.блих иа торьmэрП Респ`блi"
понсію, ОСIБ

д.ітей, позбавлених батt,Ьвсьюго
п|хлуе8нNя, АГгей э багатодmих та

Nmорiапьну допоиогу за особис"Lіи

гронадян, що

інвафmmо внЕн".u`ок вiйни, які брaли
участь о ан"т®рорис"чМ огюраціі.
оп®раф Об`сдна"х сил, яmм будо надаm

учост| в антиторорис"чнiй операф,
операф Обіеднаних сил, я"Lі буде надана

бойових д|й та осЮ э інвалфн|елIо енаслiАок
другоі свhовот вій", оdб э |нваі`umстю
фаспiАок оій" в АФганЫні та на

эа"бгіих на теритоф Релублim
Афгаиiстан, що отриі.ують понс.ю, ях"

сор"нiй розіАiр допоі[о" на одну
нkmо. грн

(елроту, э багатодhт+от родини, особу э

вmрана вtйни (уч"ию бойових дIjі та
особу э інвалфNісmо вюс,mоk друют
соh®вот війн», осооу э iнвапiАнiстю
енаслiАох війни в Афгeнiст"i та на

бойових дiй та особу э |нваіі.U`нiстю
внаспhок вій", яШ браt" учжгь в
антImрооиелfіI" операцLТ, опораф

на"х сm, ГРН.

гроуаАяниNа эа особисп" 3в®рн®нияи

сораднiil рознiр допочо" на одного

в|йсьюеоелужбовця, эа"блого на

чпоііи яюТ эа"нугtи m час уч8сті в
онтюерорис"чнiй огюращТ, опораф

Ецдооток  задоЕюл®них звериень гроNодян,

вiйсьювослужбовщв, эаmблих на торіпорii
респубЛ" АФганkmн, що отричуюгь

та оd6 э iнвалuнiспо енаслhок вiйнн, ях|
бра" учость в ан"терорис"чній

iнвапіді.iстіо. дhей -сиргт, дhъй,
позбавпених Gатьіdвсьюго пiклування.
Аhвй э бапzтqдm+их тe малозабс®почених

16 797,ОО

вЩсоток охоmоиня п.щтриі.юю оdб э

війни (учасних]в бойо"х д|й та оdб э
iнвалumстіо внас[іuох другоТ соhоЕюТ
в|й", оd6 з |нвалhнiстіо внаелhок війни .
АФганkmн| та на теріmрП .Lнших д®ржао),

за"Nупи niA чm участі в

ЗапорЬіоm, я"м вmлочуеться



-рi-ого
вЩсотох охопло"я
ш- зело

фоuадяI,' яmuбуд. надана

розщ доI,о||о"

эадоволоних зеернонь

~ ософ

6удо надана натурельна Аопоюга

dдсaтокэадофен"

Аопоно" на

эв.рнфь ынуuі®мх

~ово,догюю®...дgпя.ре.,ро"н,
6Iп.я.-, t.оэб.втнu\. в.тырюью-
пIіпу..нщ.особ.\.з"`.uетр

одноразовот грошовот допоію" для

ы впаелостl
однораоов)і  гроuіову доііоіIіогу АIія

дЬлоцогі. на одну особу діія оФоршіення

от®и.іанняL. однаразовот гроuіавот
догюііо" для оФоршіОння праь®

5.5 -Вu"®ння I.ювсггIщlйI\uх (пр-I®) tіро"ч.:

код1 по"иN"2

'   1.       , ,Фlmнсув,um
Im N, эвh"й вNюн,Nо э, вф"mе-о., Віюн-ио Ен:ьог®7х

эmшо|ФIн-няю
про®гv(пр®гр.-), 1.р1од зуркуt-юN "lн, зеmm г,®р1од н,m' ,,0рl"о-з-7

з Б х
1.1 н.ша-ііі.я всього:Dозвіmпгзадіюtюпаі" хх хх ххх

Бюдхетн~ння ь эагального Фонду оtадяаггуdх]LшV(бкішmіоозвитw`
х

ііо спфьногозаIіозіічелнядо аюажg.v х хх
х

інші дхеDала                                                                         Х

2                Е,,Iд|m, оIоfрртY рфвNm'фь®го: х iiiii х х

21 Еmго з. [нв®стIШilN"і Iіt"mN-юmт.Jіьиів.|д.тюіэутf.NI..ііня•.=}. х х
2.2 х '''''''''''''l_

5.е-I"внIстьФIнaнсовихпоруше.Iьз.реЕsluьт.т"uтнтропьнuхзаюд1в-:

н® виJівл"о:

5.1 -Ст..I ФIн.нсовсЛ дuсцuпгIlнu":

кредиторсью, д®бhрсьm эаборюванtстъ віАсу"я ;

е. уэагапьнеNий висновоk щодо:

•тг.уіпъ..оетэбIо®т"ютпро.р.\Iu



fiрограNао.tтуаітьна.Ураи.еа>tцiстпраграXир|зNоговидуиатФаль.tуАопоі.огуотриNагіиі82oзэчисmдh®й.оdбз|нЕеланkm.еmраNiвв|й""проц|то|ншихкrюгор|й.;

•Ф.тI.тетI бюдтт." tlро.р.\\іI
Забезпечу6тъся фнансування прiорImетних tіапр"ків фImнсюЕюТ пелhихи щодо соі`iагіьного эахисту цолозабGэпочоних то н.процеэда"их гроIіадян ;

юріIеI.остIбюaОттIыпроер.\I
роапiзащя програNи дсюволила ствари" уі.ови для надення я.Бсн].х софпьних поспуг. гіаI]ищи" рівоNь соцiагtьною эахюу U-лоэоб®зmеNих то нфрац"mих гроі.адян-
uешканф чiсm,:

®о.еоетротвuхн\спідн.б.одттIмлпроФ..мI

в.о. нвчвтIьI.uка упре.вI"ня соLuвльюво захіюту
нвс»тння вьгюфьют іюьют раііи

Нвчвпьник птIюво.ююі^hlюю вЮОmу

'.в озьо"
(It'фоm"ФLп. г'рlзuще)

о в "Lю-
(lнhіlоm,'LнЩIп, прLэmцо)



додато[
до Методичю" реюне"ац|й щодо щЮс.іеюія
оШих.о оф®к"вносП б".mш праграі.

1,                  7323
оагразкмБ)

О81ОООО

оцінкА Е®Ективності БюджЕтноТ прогрАми
за 202О р[х

У-.іI сЕIЬ.т -т]r.i=iэсiiс.iiii..mоі-dLЬdЕw  _
О.Пщоо.ю гtіmm fюэюр]Аиіm)

уF-Jпс"b---тY,--.:==::==::=LF-_
З.              О81732З                           О443 БудівниLфоі установ та з8mад[і] соцtфьноF оФоі.и

(ноЬ.чоі.о бщвmоі rра.р ..... )

4.  Мота бюджо"оТ програ":    Забезпелення розвитnі |нФраструіпури територП

б. Оцінка еФ®х"вност| бюд>.оетт.оТ програми за криторВmи:

5.і -ВuхоIюння бюдж®п\нЫ гIрогранu э® напрямаьIu вulюрuсггIаrlня бюдэкетнш< юulтI®-:

5.2.Вuкон®нтбюджвтно6прогршuзадтрвгі"uтдходюIвньспецIальноеоФоIIдlі.:

N|з'п1 поm"ки Гtп.іі э урахуванмм зN|» виюmно
'тис. гЕм.\вLдхmеl1м

З"шо[ на гючато[ оокувт.ч. х х
1.1.1.2. хвііаоо" надходжеtф х

інших надходЁнадюАяа" х х

З5е о812 7„.527 ф2"
в т. ч.

2...2.2.2.э.24 Еmасн] надюджвшянадход»азю+ягюзих iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiпоЕюононня кредmів
..   dіш| надхадююtя                                                                   7Ю.527                                                   356.ООі                                                      "2.44GОсвсNmня.юпошнуобсяз|уэa`щіЬвЦсуmmфеиtоm"робh.пооб'е*туgaадр-вул.Малэ.б.З"затриvфроатгюв'язаюэkарантmини обцоиюmшзmноПостан"КМУвu22лилня202oі>.№6.1tГіровстановлешкаран"утагіосі.леі..оtпро"ЩдечН"заход|ЕіютеімторtFЬэmmюпошир®нняигостооТоеспЬатоDноimоЕN.біоСОVID-1О,спDmіиненоТюЕюнав|DvфиsАRs-Соv-2.(зIзL.bq")заадt-вv7іРофднабОа.

зз.1. залишо[ на ф powвт.ч.

вііасm.х иадюдюъ
з.2. інших надходжень

э.э -Вuюнання рыультатu®нuх поюзнuк]в бюдж®п.ноТ проер"u за напряшни ®uнор.Iспі\ашт бюджвгпмих юulтIв.:



1 Заэmелться ус| напряьm викорютагq+я біод»аз"^х tоштЬ. заmовді.ов.tl ііаспоргоі. бщдю"}l щхщи.

5А.ЕіuконанняпоюзниП®бюднIотIIЫгIрограwuпорIвняноIзпохазIIш"uпогIвредньоеороч-:

ж -вшонання Iнвжп.uцIi]нш (про®1ітів) прогр®н-:

код1 гюшNх"
за"ьіііій обнелгФ|ііахсувоиNяпрфггу

гm ю з8h"ирп®р'одз ви-озa вф®ння Виюн.но Еюьф
зфиl1Iоt

(програL").Еюього урщв,llш" "'l, э8fт"й п®рkщ ФIN.нсуuхm ю..Абу"Iп®рIоди

2НадхоFроення есього: э б е|б', 7хх евэ-,1.1 х ххБх}д»ел оозвmmt эа джвр®лаш х
надход»оз»+я ь эагального Сюtuіубюдщдосэюцhг,ьіюгоФощуtащд..крr

х х х
Зmозіrіоmя Ао О.оді.аэіv х хх хіиші джерапа                                                            хОпгmздбkmвала®за®ахт"ОЕmнан|Dобо"aфюдо ахт|в вихонамtm Dобh:

х



л2 В.ідоm. біодщту роэві.mівсього: х х х
2.1 Всього эо |нЕюс"цГйн"и пDо®mиі.

2.2
капhъльні вNдотm з утFіиюаііі.ябю~ихуспі[ов х х х

$.В -НвявнIсть ФIн.нсових г\орушвнь за рвзvпьгпатв.Iu юнтрогIьнILlt заItодIв-:

оцсф;

5.1 -Сгпан ФIнансово1 дuсцIігIгIIнu-:

де6hорсыа I kрaдиторсьm заеорюваіm ю ю.аюk I .dноць ооDг Цдсу"я;

®. Узага]іьноний в..сновок щодо:

•тIуЕігIьIюеггII бIодттI" гIрозра\.u
с ахтуаііьіюю ді`я подаіъшоТ " роалЩ:

®4юIапIIвнжп\I бIодтI"dЗ г.рограIlu
створоmя ..аіююm уьюв гюребуфф скЮ які гіотроб}оотъ осоа"еоі уші., в Vерm) іLЬсьіооt экпадь ооuагъ..ого эахист`г;

югIuсносrгII бIодттI" пlіоера..
збLгq,шоння аtектр)і ел+|агы.их гюел)п. та гюлmония софагіы.ого kпLнату в N|ст|:

довеосrrl|юювш юслIдklв бIоджвгпнЫ п|.о®рэ.4u
проводеmя пагdтальюго реNонту эаОоэпв`uпъ:
. эбlі`ьшоmя а.оrtр)r соцLалш.х послуг, паі`bшоі"я уііов гюребування  фи прохQдхаэm рaабLфоцР дГоей э Ь{ваддіI|с"э:
. гюіі|пшенm соцЬльюю mlvату в и|ст|.:

'Jз.ыт
фща"0,цIп. фl?±ч±=)

ОJэ. чшDвн"
ф'LзmЛ,ЩоI,, гт`t'ч±ф



додаток
до методич"х рекомендацiй щодо эдiйснення
оцiнхи еФективносяi бюдже"их програм

(ктпквк мБ)

2.                081000О

ОЦlНКА ЕФЕКТИВНОСТ| БЮдЖЕТНОТ ПРОГРАМИ
за 2o2o р|к

УпDавл|нкя соц|ального зах.істу і.аселені.я 3апорЬькоТ м|сыаоY раді.
(найuонуеахm гопооNою fIээпоряа"іа)

авл|ння соціа.іьного захи
ОСГПКВк мБ)

З.                0817ЗЗО                                О443 д|вництво1 |нших об'сmlв хом

4.   Мета бюдже"оі. програми:       Эабезпечення здійснення будtвництва. капремонту. реконструкцн об.ектів комунальноі масностi

§. Оц|нm ефективност1 бюджотг.оТ програми 3а Nритер|ями :

5.1 -ВuкоIIання бюднtвтноТ програми з8 напрямами виюристання бюджетних кошт1в-:
'тис. гDн \

з/п похазники
' 'лан э vDахvЕюнням зu'н t]иконано Еіідхилоння

загельнии спеціельнию резом Э8ГmЬНИИ споціальнии разом зогальнии слеціальнии разом
•... d)онл d'онл d.онл d)онJ] d)®нл

1. вида"и інщон ' (о®ди"' 2 3б4.434 2 3е,." 665.еЗ2o8 605.СЗ208 •1798.80192 •1798.80192

Е'тч

.,.

ьуаюницгпвоі IIшJих оо'i6кгтIгв xоwііrоагIьноIалосюсm/
2 зв,,,з, 2 зве,«4 Бв5.вз2 565,взz •і  1Э8.ВО2 •1  7®8.8оz

111    |Пооводенняю ' |              2 364 434 I          2 364 434 ' 565,632 |              565 632l і             -і  798.ОО2 |             -1798.602

затоимю ообіт гіое.язе а э каDантинними оОмохоннями Постенов8 КМу вш 22 07 202О №641

5.2 .ВulюгIанIIя бюджетноГ гірограми за джерелами надходжень спецIаіэьного Фонду" :
/тис   гDн  \

з/п показники плвн з урахуванням змін виконано В|дхилоння

1 залишок на початох Dow х х
8тч

11 х х
12 інших надходжень х х

2 надходження
втч

21 власні надхоАже"я
2.2. надходження позик
23 повеDнення кDодитів
24 іншi надходженm

3 залишок на кiнеuь оокv
втч_

з1 власних надходжень
з2 інших надходжень

5.З .Викон8ння розугIьтвтuвнuх показнuнJв бюджетнЫ програми за нагIрямамu використання бюджетних коштIв. :
'тис   гDн  \

№з/п
Показники

.>атворджоно паспортом оюджотноігіDогоами виюнаио В|дхилоння
загфьнии споціальнии разом э4гельнии споціальни» разом загальгіии споціа.іьнии разом

•..` d`онп ...J d`онл ...` d'онл
ПDоввд®н..я wпIrт.вIIы.оэо ооwонгпу

пDодvктv

1

площа. m як]и плануеться провес" ремонт. t`ьм
1  791,9 1  791,9 1791,9 1791.9

ОСООХТИВНОСТl

1

середня вартість ромонту одного оо схту.тисгрн
1182.217 1    182.217 282,816 282,816 •899.401 •899.4Оі

Поiіснонm шоАо пDичин оозбіжностой иіж затвоmжоними та досягнvтими Dеэvльтатив"ми похазниками
Зменщоння вLабvпось v зв.язкv э затоимко® ообіт чоDоэ каDэнтинm обм жокня Постонова КМУ еш 22 07 2020 Na 641

2|сеое"я еаD"сть оемонтv  і  кв м гLпоші, ГРн           і 1319.51  |                1319  51  |                                      I                        З15,66|                     Э15.66I                                       I                   '1003,85|                 -10ОЗ.85

ПОяснення LLLодо пDичин оозбLmсютей між затвооііженимн та ,0осягнvтими оозvльтативними показнихамn
Змоншоння вLдбvлось v зв`язкv 3 затDимkою ообіт чеооз каоантинн. оОмежоння Постанооа КМУ від 22 07 2020 Na 641
якснг'

1

вень готовностI оо сmв ю"тального ромонту.дс
55.71 S571 45.50 45,5о -10.21 -1о,21

поясtіен я шоАо поичин оозбIжностой мLж зат6оmженими та I]осягн"ми Еюзvльтатив"ми поmз"ками
Рівень готовності змоншиася е зе.язкv э затt]имкою виконання ообIт чеmэ каоантинні обмеження зпдно Постанови КМУ в.д 22 а7 202О № 641. шо пDизволо ііо зменu[енхя юсових видатків

2 кI

итома еага відромонтоаанm оо ектIв у з8гальн"лькостіоб`сктівВIдС
2Sо 25.о 25.о 25,о

1  3азначаються уа налрями вихорисггання бюдже"их кош"в. затверджені гюсгюртом бюджетно1 програми

5.4 "ВиI<онання гIоказнuкі® бюджетноt ггрограми порIвняно iз гIоказнuками попередііього року-:
/тис.  ,Dн.\

№з/п
похазники

Попородн" р|к звlтнm р'к t]LдIилоння виконання(vвiдсо"ах'

загельнии споціфьнии разом эагальнии споціельнии разом загальнии споціальнии разомd]оил d`онА А'онл d)онл ..   .   '   J hонл
Юидатки (надагIі кDедити)                                                                                                                                          5б5,632         5б6,бЗ2

niiiiiiiiiiiiii                                                                                                                       iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
| ПооаеоонАя Kап/mа;іьtіоао оеА.онmv          і                         і                            і                         і                         і           б65.бЗ2 і         565.бЗ2 і                         і                            і

2 Показники пDОдvкт`і
ллоща. на якм ппанусться провостиоемонткв`м.

'  79'  9 1   791  9

3 Показники е®ехтивностi
середня вартість ремонту одного оо скту.тисгрн

282 .8 1 6 282.816
серодня еартіFь ремонту і кв м площі.грн

3'5 6б з15 6б
4  Показкики яхосггi



рівень гото8носп.і оо ектів капгтальногооемон"відС.
455о 45_50

питома вага Ещрсмонтованих оо сктів у3агальнійхuіькостіоб'сmіввідС
25.о 25.о

5.5 "ВuюнагIIія Iн®естuцiйнш (проектiв) проеран-:

код похазникн
Фіненсування ппан на звітний Виконано эа В|дхилоння виконано всього

3алишок
проохту порIод з зв|тниЯ пор|од фігіансування но

(прогреми), урахув8нням "iн майбутні порiоди

1 2 з 4 § 6=5-4 7 0=з_7
1.1 наі]хопження всього: х х х

Бюджет Dозвитw за ііжеDепами х х х
гіадход>кення іэ загального фонду оюджотудослешальногоd]ондvібяэджетvDозви"\г` х х х
Запозичення ііо бюі]жетv х х х
ншi лжевепа х. х х

2
Еэ..Fю"п оюF\»і®тv розвп`wвсього: х х х

2.1 всього эа |нв®с"цJйними пDооктами
2.2

капіmііьні видатки э утрнманнябюдхот"хvстанов х х х

5.6 .НаявнIсть фIIIансовuх порушень за реэультатами юнтрогIьнuх зшод[в. :

5.7 "Стан фIнансово1 дuсцuплIнIГ :

6. Узагальнений 8исновок щодо:

актуагIьносгпI бюдж®тноТ проерами
с актуальною для  подальшоі  .-і  роалiзацГі.

вфвIітuвностIбюджвгпноrпро8рамu
Створення неле>ю+их умов перебування оdб якi потребуtоть особливо-/ уваги. в мереж] місъttих закладiв соцiаііьного захисту.

I<оріIсносгпI бюджвггIны проерам
збuіьшення спвхтру соціапьних послуг та поліпшення соцiального miмату в містi.

я88gе#еmн#та:rтхел„ьанжd5:Омg#ж,е:3ё4иЁттра"
- збільшення спектру соціальних послуг. поліпшення умов перебубання в управлj"ях.
• попілшення соціального клIмату в мiстіч

В о  начагIьнuка управгIIнт соиіапьноао з8хисгпу
насюгюI1ня Запорiзькоі wiськот ради

н"алыш ®ЮО€пу.зогю.н`Iй бухгаотт®р

I В  ОзьоDна
(iнiцLаг"лнiцiал.  прtэонщQ)


