
-
зо82

mпквк мБ)

О810000
фпквк мБ)

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтно.і. прогрАми
за 2019 рiк

Управпjння соцIального захисту населення Запор[зько.I. м|сько.і. ради
(найменування головного розпоряА"ка)

упр.вліннясоціолыногозащна"онмЗМ.РlЭЪЮЖР.дИрq„

додаток
до Методичних рекомендафй щодо зд|йснення
офнки ефективностi бюджетних програм

З,               О813082                             1010
ктпквк мБ)                            (кФквк)

Надання державно.Г соцiально.і.допомоги особам,  як] не  мають права на гіенсIю, та особам з
iнвал|дністю, державно'і' соцiальноТ допомоги на догляд

(найменуоання бюджо"от програми)

4.  мета бюджетно.|. програми:     НадаННЯ дОПОМОГИ ОСОбам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднjсгю, Особам, якi не мають права на пенсiю,
непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату, допомоги по
догляду за особами з iнвалiднiстю I чи || групи внаспiдок психiчного розладу, компенсацiйноТ виплати непрацюючiй
працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалЮнiстю l групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного вiку

5. Оцiнка ефективност[ бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 ''Вulіонання бюджетнЫ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":
(тис.  гDн.\

Nj'з/п
показники

план з урахуванням змm виконаNо відхмоння
загальний спецjальний разом загальний споцIальни разом загальний сп®ціальний разомd)онд d}онд dьонJ) й d,онд dьонд dэонд

1. вида"и (надані юеди") 52 767.дЗ б2 767.443 46 942.36882 46 942,ЗВ882 -6 825.О7418 ® 82б.07418
в т. ч.

1.1.

•    = . . . -'.  . --. -: = . .     . .' 3,  _ -.   . ,   , . ,   ,особаw,якIн®маютьпрвванапенсIю, таособамзIнвалIднIстю,державнозсоиIаііьно1Оопомогинадог].яд

52 7В7Ю 52 161і443 45 942,369 45 912,369 •6 825.О14 $ В25,О14

і.і.і.|НаііаннядеDжавнотсоцiальнотдопомоги особаМ      52 767,44З|                             |      52 767,44З|      45 942,369|                           |     45 942.369|     J3 825.074|                             I         €825.О74

5.2 "Вuконання бюджетноii програми за джерелами надходжень спецiального фонду":
'тис. гDн.\`.з/п

Показники ГТлан з урахувагіням змін вI.конано ВLдхилоння

1 залишок на початок Dокv х х
в т. ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позик
2.з. повернення і{Dед итiв
2.4. jншi надходження

з Залишок на кiнець рокv
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. iнших надходжень

5.З "Вul<онання результативних показнuкIв бюджетнЫ[ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":

1 Зазначаються ус| напрями використання бюджэ"их коштiв, затвердженi паспортом бюджетноТ програми.

5.4 "Вuконання показнuкIв бюджетно1 програми порiвняно Iз показнuкаhАJ попереднього року":
(тис.  гЕ'н.\

№з/п
Пока3ники

поп®реднiй pI к Зв|тний р|к вIдх ил®ния викоіvвідсоткахнання\

загальний споцiальний разом загальний сгіоцiальни разом загальний сп®ціальний разомd)онJ) dьонд dьонJI й dонд dьонJI d)онд
видатI{и (наданi кредити} З7 635,507! З7 6З§,507!  45 942,З69 45 942,З69 22,072 22,072 !
в т.ч.

допомоги особам,  якi но  мають праванагюнсію.таособамзiнвалiднiстю,доDжавио.і.соцiальноTдопомогина

З7 635.507 З7 635,507 45 942.Зб9 45 942.369 22.о72 22,о72

в т.ч.

допомоги особам, якI н® мають праванапенсiю,таособамзIнвалIднiстю,двtіжавнЫсоиIальнЫдопомогина

Э7 ВЗ5.607 Э1 ВЗ6.5О1 45 942.ЗВ9 45 942.ЗВ9 22.о1о 22,о7о



5.5 '.Вul{онання iнвестuцlйнuх (проектIв) програм":

код Показники

•   -г   .    '  '   . ,    'фінансуванняпо®
план на звітнийj Виконано эа Вiдхилення Виконано Залишок

ркту(програми), пор од зурахуванням змiи звIтtіий пор|од всього фінансування намайбутніпоріоди

1 2 з 4 5 6=5-4 7 е=з_7

2.2
каmтальні видатки з утриманнябю[іж®тtіихvстанов х х х

5.6 "НаявнIсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв..:

вiдсутнi;

5.7 "Стан фIнансово][ дuсцuплiнu.':

дебhорська і і{редиторська эаборгованість на початок i кiнець року вiдсутня:

6. Узагальнений висновок щодо:

d:"а%##::mд'лg#:#аОл?#:ЁТіРрgЖщ

®ф®ктuвностI бюдж®тны програми
забезпечено виконання завдань програми гіри викорис'ганнi бюджетнюt коштiв, своечасно затвердженI паспорти бюдже"их  програм;

корuсностI бюджвт но« програм
забезпечено виконання державних програм соцiального захисту населення вфповфно до вимог чинного заіtонодавства;

О.я. Гіолковнiкова
a~тапрьвищф

О.В. ЧехDанова
анщm та пфвиuю)

-J



Е`

зо83
(ктпквк мБ)

0810000
(ктпквк мБ)

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТl БЮдЖЕТНО.|. ПРОГРАМИ
за 2019 рiк

УгіраЕшiння соцiального захисту населення Запорiзько1. м|сько.Г ради
(наймонування головного розпоряд"ха)

Упр.влJннясоцlалыіоюзахистуmсел®ння::::::::::::;:::::::j=;родиq_

додаток
до методичних рекомендацiй щодо здійснення
оц|нки ефективностi бюджетних програм

З,               0813083                              1010
ктпквк мБ)                          (кФквю

Н.даннядоітоNогиподог7тядуэ.aсdш;:::::;:::iвфе_Lстю#групивнеел|дохгtсіоdчногороg"

4.  мета бюджетно.|. програми:     Эабезпечення надання допомоги особам э jнвалiднiстю, дiтям з iнвелiднiстю, особам, якi не мають права на
пенсiю, непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вjку, але не набула права на пенсiйну виплату,
допомоги по догляду за особами з iнвалЮнiстю | чи |l групи внаслiдок психiчного розладу, компенсацiйно.і. виплати
непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

5. Оцiнка ефективност| бюджетно.I. програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетно]( програми за напрямами використання бюджетних коштIв.`:

5.2 .`Вuконання бюджетноii програми за джерелами надходжень спецiального фонду'`:
N=з/п

Показники План э урахуванням змін виконано
(тис. гDн.\Вфилоння

1 залишок на початоіt Dоку х х
в т. ч.

1.1, власних надходжень х х
1.2. інших надходжень х х

2 надходження
в т. ч.

2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.з. повернення юедиmв
2.4. інші надходження

з Залишок на Юнець Dоку
в т.  ч.

з.1. власних надходжень
з.2. гн ших надходжень

5.З "Вuконання результативних показнultlв бюджетнЫ( програми за напрямами використання бюд]кетних коштIв":

1 Зазначаються yci нагірями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюд,}!gвтно1. програми.

5.4 "Вuконання показнuкiв бюджетнЫ програми порIвняно Iз показниками попереднього року"..
'тис. гDн.\

N9з/п
показники

ПопороднIй рiк Зв|тний р|к Е)Iфилонмя викоіvвідсоткахнання'
загельний сп®шальний разом загальний спощальни раэом загальний сft®ціальний разом".J ".J d}онд й dьонд d)онJ1 dонJI

Видатки (наданi l{редити)                       i l l 666,406i                          H1  б66,406! 12151,673 12151,67Зi            4,160 4,16о i
в т.ч.
• [-f[агіпл нuііvмvі л і.v нvі.ілдy .-особамизінвалiдністюічиіігрупивнасгtiдокпсихічногоDозладу

11666.406 1166б,40б 12151.673 12151.О73 4.160 416о

в т.ч.
гIаuаг.гIн uUI Iuгvluеu I Iu uuulиuу з-гIособамизIнвалiднIстюIчиIIгрупивнасгIfдокпсIіхIчногорозладу

116ВВ.406 11666.4ОВ 12151.61З 1 2 1 Б1 .В1З 4.1во 4.16о



5.5 "Вuконання iнвестuцiйних (проектiв) програм":

код1 Показники

-   .'   _ ' '  ,  , ,   .фінансуванняпроокту
План на звітнийпеIодз Виконано за В|дхилоння ВиI{онано Залишок

(програми),
рурахуванням змін зв1тний порiод всього фінансування иамайбутніп®ріоди

2 з 4 5 6=5_4 7 е=з_7

капjт         '
2.2

альtt  видатки з утримангіябюджотнихvстанов
х х х

5.6 .'Наявнiсть фiнанcовuх порушень за результатами контрольних заходIв"..

вфсутнi;

5.7 "Стан фIнансово][ дuсцuгиіIнu":

дебiторська i кредиторсыtа заборгованiсть на початок i кінець року вдсутня;

L

Jt6.Узагаль№нийвисновокщодо:

акггIуальностI бюдж®тныг програми
е актуальною для подальшо.I. .і.і. реаЛзацгі.;

®фвктuвностI бюдік®тнЫ програми
забезпечено виконання завдань програми при використанн| бюджетних коштiв, свосчасно заггверджен| паспорти бюдже"их  програм ;

корuсностI бюджетноF програм
забезпечено виконання державних програм соцiального захисту населення вЮповLцно до вимог чинного законодавства;

`ч



с-

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтно1. прогрАми
за 2019 рiк

ЗО84                 Управлiння соцiального захисту населення ЗапорiзькоТ мiсько.і. ради

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

(КТПКВК МБ)                                                                                                                                     (наймонуЕіання головного розпорядника)

О810000               Управгіiння соцiаmьного захисту населення Запорiзько.і. мiсько.і. ради
(КТПКВl( МБ)                                                                                                                                       ф.айменування еідпов|дального виіюнавця)

Надання "мчвсовоТ дер>вtавноТ соцiальноТ допомоги непрацююч|й особi, яка досяmа
З,            0813084                        1040              загаLпьного пенсiйгIого вiку, але не набула права на гюнсiйну виплату

КТПКВК МБ)                                q(Ф|(ВК)                                                                                                                      (найменуЕіання бюджетноТ програ")

оtlut;.l Iечtзг1нн  г1dдапг1н дuпuмul и uuuuаtv. з mtэа. |lдtllul гu, д| | хм  э lнЕ]а. llдг1|ul ю,  uullllаIvl,  нк|  г1t3 Ivlalu l Е. ПРаt)а г1tl
4.   МеТа бlОдЖе"О.|. l1РОГРаМИ:      пенсiю, непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на ііеНСiйНУ ВИmаТУ,

допомоги по догляду за особами з iнвалiднiстю | чи |I групи внаслфок психiчного розладу, компенсацiйно.і'
виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалiднiстю | групи, а також за особою, яка

5. Оцiнка ефек"вност| бюджетно.I. програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетнdiГ програми за напрямами виI<ористання бюджетних IIоштiв":

5.2 "Вuконання бюджетнЫ програми за джерелами надходжень спецiального фонду":
'"с. гDн.\

`L'з/п

показники Пгіан з урахуванням эмін Виконано В|дхилення

1 3алишок на початок Dоку х х
в т. ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 Надходження
в т.  ч.

2.1' власнi надходження
2.2. надходження позик
2.з. повеDнення кредитjв
2.4. iншi надходження

3 Залишок на кiнець року
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. нLLмх надходжень

1 Зазначаються ycl напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бк?джетноТ програми.

5.4 "Вuконання показникiв бюджетнЫ програми порiвняно iз показниками попереднього роw'.:
(тис. гон.`

№з/п
ПокаэNики

попередній рIк звI"ий рIк Е]ідхилення вико(vвідсоткахнанняl

загальнии спсціальний разом загальнии споцIальни разом загальнии споціельнии разомdьонJ) d,онд dоонJI й d)онд d)онд dьонд
: Видатки (наданi кредити) !        998,906 !      998,906!  4181,8981 !  4181,898!       З18,648 З10.640!
в т.ч.

соцIособп®нспеt'с ьнот допомоги непрацюючій,якадосяглазагальногойноговіку,агіононабулаправа найнувипIіату

998.906 998,906 4 181.898 4181,098 Э10,640 З18,648

I в т.ч.                                                                                                   I ll [.[[ ll.



еоцIал ьны допомоги непрацюючiй
особi, яка досягI1а загального
пвнсIрного вIку, ал® н® набула права на

непрацюючiй особi, яка досягла загального
пенсiйного Ыку. але не набула права на

державноТсоцiально.і.допомоги
непраLіюючiй особi, яка досягла загального
пенсійного вi але не наб
державно'і. соц|ально1. допомоги
непрацюючiй особi, яка досягла загального
гIенсі.и-ною ві`ку, але не набула права на

Показники е

5.5 .'Виконання iнвестuцiйнuх (проектiв) програм":

код1 Показники2

_'   _    '  '   , ,   -ф|нансуванняпроекту
План на звl"ийпорlодз

Виконано за
Вlдхилоння

IIIIIIIIIIIIIIIII_
виконано заJ"шоI(

(програми),з урахуванням змін4 3ВIТНИй ПОРlОд всього ф[нансування намайбутнIпоріодие=з-7

5 6=5'4 7

2.2 утриманнябюджетнихvстанов х х х

т=Ь5.6'.Наявнiстьфiнансовихпорушеньзарезультатамuконтрольнuхзаходiв":
вiдсу"I;

5.Т "Стан фiнансовЫ дuсцuплiни..:

дебiторська i кредиторська заборгованiсть на початок і кiнець року Ыдсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

акту8I1ьностI бюдж®тноТ програми
е актуаііьною для подельшо.I. `.і' реалiзацi.і.;

еф.вктuвностIбюджвтнЫпрограмu
забезпеченовиконанняэавданьпрограмипривикористанmбюджетнихкоштiв,свосчаснозатвордженіпаспор"бюджет"програм;

корuсноетI бюдж®тноТ програм
забеэпеченовиконаннядержавнихлрограмсоцiальногозахистунаселеннявiдповiднодовимогчиі"огозаконодавства:



.-
оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтно1. прогрАми

за 2019 рiк

ЗО85                 Управлiння соцiаLпьного захисту населення Запорiзько'Г мiсько.I. ради

додаток
до Методичних рекомендацій щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

(ктпквк мБ)                                                                                                                           (найменуваNня головного розпоряд"ха)

О810ООО              Управлiння соцiального захисту населеііня Запорiзько.і. мiсько.і. ради
Q(Т"ОК МБ)                                                                                                                                  (наймонування вПгіовЩальtlого Еіиконавця)

Надання щомiсячгю.I. компенсацiйно.і. виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядае за
О813085                       1010              особою з iнвалiднiстю l групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного вiку
КТПКВК МБ)                              (КФКВК)                                                                                                                 (наймонування бюджо"оt. програми)

4.  Мета бюджетно.і. програми: оаut;®l lечег1г1н г1щсIннн дulluмul и ll.uuам . |нва. |щг1lulгu, д||нм . |г1вt»||дг1|ul ю, uuuutllvl. нк| гю маюl ь .l|/tlЕ]а нt]
пенсiю, непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату,
допомоги по догляду за особами з iнвалiднiстю | чи || групи внаслiдок психiчного розладу, компенсацiйноТ
виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалiднiсmо і групи. а також за особою, яка

5. ОLіiнка ефективностi бюджетно.і. програми за критер|ями:

5.1 ''Вuі<онання бюджетно1 програми за напрямами використання бюджетних коштiв..:
'"с. гЕ'н.\

NЁз/п
Показники

план з урахуванням змIн виконано Відхилоння
загальний сгіеціаііьний разом загальний споціальNи разом загальнии сп®ціальнии разомd)онд dонд dьонJ) й dьонд dонд ...`

1. видатки (надаNі кDедити} 61,916 61,915 З8.71467 З8,71467 •1З,200ЗЗ •1З,2ООЗЗ

в т.  ч.

.,.

•.-',...,,,.вuгu\атинвпрацююч]йпрац®здатнiй особI,яюдоаgIядаезаособоюзIнваі\1днIстюIврупu,атаюжзаособою,яюдосягла8О-DIчноговIw

51.916 51.915 з8.716 зв.715 •1з.20о -1з.2оо

і.і.і. lНадання шомiсячноi компенсацiйно.і. вилла" не|               51.9151                                I             51.9151             Э8.7і51                              l             ЗО.715|           .1З.2ОО1                               1                -1З.200

5.2 "Вuконання бюджетно1 програми за джерелами надходжень спецiального фонду":
'"с. гDн.)

`1.з/п

показники план з урахуванням змін виконано Вфилоння
1 залишок на початок Dоку х х

в т. ч.
1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження поэик
2.з. повеDнення юедитiв
2.4. iншi надходження

з залишок на кiнець Dоку
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. iнших надходжень

5.З "Виконання резуiіьтатuвних показнuкiв бюджетнЫ програми за напрямами використання бюджетних коштiв":

1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних кошт|в, затверджен| паспортом бюджетно1. програми.

5.4 "Вul<онання поIюзнuк]в бюджетнЫ програми порiвняно iз показниками попереднього року":
'тис. гDн.\

№з'п
показники

Попор®дн|й р|к Зв|тний рlк Е]ідхmення виItоіvві[]соткахнанняl

загальниіа споціапьний разом загальнии споціальни разом загальний спеціельни» раэомdDонJ1 dьонд .'.' й ьом1 •.., d)онд
! ; Видатки (наданj кDеди") з6,425 з6,425 з8,715 з8,715! 6.285 6'285 :

в т.ч.

виh-лати нопрацюіочій працездатнійособ|,якадоI"ядасэаособоюзінвал|дн|стюIгрупи,атакожзаособою,якадосягла80-рIчногов|ку

з6,425 з6,425 з8,715 з8.715 6.285 6,285



6тч

виплати непрацюючfй працвздатнiйособ1,кадоглядаезаособоюзiнвалIднIстюIгрупu,атаюжзаособою.якадосягла8О-і>Iчноговlкv

з6,425 зв.425 зв.715 зв.715 в,280 в,28о

1показники затDат

компенсацiйноі. виплати непрацююч ійпрацездатнiйособi,якадоглядаезаособоюзiнвалiднiстюігрупи,атакож эаособою,якадосягла80-D|чногов|кv,тис.

з6,425 з6,425 э8,715 з8.715 6,287 6,287
2поіtазниіtи пDодуіtтv•``'.-```-.----г'``,-_ `'---````_` .'`-`компенсацiйно.і.випла"непрацююч iйпрацеэдатнiйособi,якадоглядаезаособоюзiнвалiднiстюігрупи.атакож заособою.якадосягла80-Iэiчноговiку,осiб

98,00 98,оо
компепрацеособоособо

-`--п-г..`,-_ `.---``.`-.. ```-`нсацiйно.і.виплатинепрацюючj йздатнiйособi,якадоглядаезаюзiнваЛднiстюIгрупи,атакож заю,якадосягла80-Diчноговiку,осiб

101,00 101,Оо -100.0 -100.0
зпо азники ефективності

середньомiсячний I)озм|о допомоги, гон.       I              ЗО.05l                            I            ЗО,05 I            З2,92 I                          I            З2.92l              9,55 I                           I                  9,55

5.5 "Вuнонання iнвестuцiйних (проектiв) програм":

код Показники
фінансування План на звітний Виконано за В|дхил®ння Виконановсього Запишок

проекту перlод з зв|тний пор|од фінансування на
(програми), урахуванням зм|н майбутн| Iіор|оді.

1 2 з 4 5 6=5_4 7 е=з-7

2.2
капіта.іьні видатки з утриманнябю,ЕLж®тнихvстанов х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв"..

вiдсутнi;

5.7 "Стан фiнансовоТ дucцuплiнu":

дебiторська і кредиторська заборгованiсть на початок i кiнець року вiдсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуагIьновт1 бюдж®тноТ програми
е актуальною для подальшо.і. Ті. реалiзафі;

ефвктuвностI бюджвтноТ програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштiв, своечасно затверджені паспорти бюджетних  програм;

корuсностI бюджвтнЫ програм
забезпечено виконання державних програм соціального захисту населення відповiдно до вимог чинного эаконодавства;



.-
оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтно'і. прогрАми

за 2019 рiк

ЗО86                 Управлiния соцiального захисту населення Запорiзько.і. мiсько.і. ради

додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцiнки ефективност| бюджетних програм

(кТПкВК МБ)                                                                                                                             (mйменуванm головного розпоряд"ха)

081ОООО              Управл|ння соцiального захисту населення Запорiзько.і. м|ськоТ ради
(ктпквк мБ)

0813086                             1040
ктпквк мБ)                           «Фквк)

(наймоі+уЕіання еідповідального викоNавця)

Надаиня допомоги на дiтей, хворих на тяжк| перинатальнi ураження нервоIюТ системи, тяжкi
вродженi вади розвитку, рiдкiснi орфаннi захворювання, оніюлогiчнj, онкогематологiчнi
захворювання, дитячий церебральний паралiч, тяжкi психiчнi розлади, цукровий дiабет I "пу
(iнсулiнозалежгіий), гострj або хронiчнi захворювання нирок Гv ступеня, на ді.тину, яка отрі"ала
тяжку травму, потребуе трагіспііантацiт органа, потребус пагііа"внот допомоги, які" не
встановлегIо iнвалiднiсть

(найменування бюджотнdТ програміо)

4.  мета бюджетно'г програми:      ЗабеЗПеЧеННЯ НадаННЯ допомоги на дiтей, хворих на тяжіti перинатальнi ураження нервово.I. системи, тяжкi
вродженi вади розвитку, рiдкiснi орфаннi захворювання, онкологiчнi, онкогематологiчнi эахворювання, дитячий
церебральний паралiч, тяжкi психiчнi розлади, цукровий дiабет і типу (iнсулiнозаLпежний), гострi або хронiчнi
захворювання нирок іv ступеня, на ди"ну, яка отримала тяжку травму, потребуе трансплантацi.і. органа,
потребуе палiативно.і. допомоги, яким не вфаноЕmено iнвалiднiсть

5. Оцiнка ефективностi бюджетно.і' програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюджетнО]Г програми за напрямами використання бюджетних коштiв":
'тис. гDн.)

N=з/п
показники

план з урахуванням змін виконано Відхилоння
загальнии сп®цIальніій раэом эагальний споціальни раэом загельнии сп®цIаfіьний разомd)онд dьонJ) •.  .1, й d,онд d)онJ1 dонд

1. Видатки (надан| креди"l 600 60о 58.48051 58,48051 441.61949 •И1.61949

в т.  ч.

.,.

гіасIаг.нн uUI\uмuеu на ч4IIIвu, ^®uіэuх патяжIаперIінатальніураженнянервовысuстоми,тяжківродж®нIвадирозвuтку,рIдкIcнIОрф®I11I1захворювання,онIюлоЫчнI.онніогенатологtчнIзахворюввння,дитячийцеребрвгіьнийпараIIIч,rт.яжкIпсuхічнIіIозгIадu,цукровийд]абетIтипуQнсулIнозал®жнuй).востр1абохронiчнIзахворюваннянирокгvступ®ня,надuтину,яюотринаттяжкутравму,потребуетрансппантац"органа,потDебvвпаліативныдопомоги,якиын®

500.000 6ОО,ООО 5в.4в1 58.481 м1.519 м1.519

і.1. і. | Надання допомоги на дhей. хвоDих на тяжкi пеD|            500,ООО|                              I          5ОО.ООО|            58.481 |                            I            58.481 |        441.519|                             ]             441.519

5.2 "Вul<онання бюджетнЫГ програми за джерелами надходжень спецiального фонду":
`,`з/п

показники план з урахуванням змIн Виконано Відхилення

1 залишок на початок Dокv х х
в т. ч.

1.1, власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

22Ёходження                                 , 1

lвт.ч.                                                                                                                      I                                                                                                                             I                                                                                                                       I
2.1. власнi надходження
2.2. надходження Iіозик
2.з. повеDнення кDедитiв
2.4. ншi надходження

з Залишок на кiнець року
в т. ч.

•   з.1. власних надходжень
з.2. iнших надходжень

5.З "Виконання результативних показнuкiв бюджетнЫТ програми за напрямами вuкорuстаннfі бюджетних коштiв..:
'"с. юн.\

N9з/гl
Показники

ёатворджоно паспортом оюджотноіпDогDами виконано ВIдхилонtія
загальний сгюцIельнии разом   _ загальнии сгіоціальни разом загальний сл®ціальнии разомdэонд d}онд d)онд й d)онд d)онJI dэонд

гіааiіння оопомоеи гIа qlггюu, хвогіих на IтIнжкI п®рuнагIIul.ьгII уVuжвннн гюvьо.U. сuсIгI мu, тяжкI вроожеIw ваои розвuтItv, pIюGнI орqрагIгII .uх®UFIю®uт..,
онIіологIчнI, онкогеоАвтоIіогIчнI захворювання, дитячий ц®ребра]тьнuй гіаралiч, тяIккi психlчнl розладu. цуIчіо®uй дIаб®т I типу QнсупIнозалшнIIй). гострI або
хDонIчні захвоDювання нuFIоIі Iv стvпеня. на дuтuну. яI<а отримвт тяжку тіIавму. потробув транспііантац« ораюна. потрвбуе пал[атuвнот допомогu, якц_н_н_е_

затDат

1

витрати на надання допомоги на дгтеи, хворихнатя>юtlперинатальнiураженнянервово'і.сиелеми."жкiвDодженiвадиDоэЕіиткv.тис.гон.

500.Оо 500.00 58.48 68.4о ц41.52 441.52
пDод кту

1

кількісіъ одержувачів допомоги на дпеи, хворихнатяжкiперинатальнiураженнянервово.і.сисюми,тяжкiвDодженiвадиDоэвитк\r.осіб

25.00 25.оо 7.оо 7.00 -18.00 -18.оо

еd)ективност|
1 сеDодньомiсячний DозмiD допомоги. гон.                |           1666.67|                              |         1666.67|         1660,00|                            |         1660.ОО1               6.67|                              |                    J5.67

і Зазначаються yci напрями використання бюдже"их коштiв, затвердженi пасгіортом бюдже"оТ програми.

5.4 "Вuконання показнuкiв бюджетнЫ програми порiвняно iз поIюзнuками попередньЬго року":
(тис. грн.)



показники

Видатки

адання

наданi к

допомоги на д
тяжкі поринатальні ураження нервово.і.
систоми, тяжкI вродж®ні вади розвитку,
рідкіснI орфанні захворювання,
онкологічнI, онкогематоtіогі чн I
захворювання, дитячий цоребральний
параліч, тяжк| псих|чн| розлади,
цукровий діабет і типу
(|нсулінозалежний), гострі або хрон|чн|
эахворювання нирок іv ступ®ня, на
дитину, яка отримала тяжку травму,

надання допомоги на дIтеа,
тяжіtl перuнатальнI ураження
нврвовс« сuствмu, тяікIп вродженI
вади розвuтку. рiдк[снI орфаннI
захворювання , онкогіогIчнI,
онкогематологiчнI захворювання,
дитячий цвребральний паралIч, гпяіккI
псuхIчнI розладu, цукровий дIабвт I
типу (IнсугIIнозагIежнuй). гострI а6о
хронIчнI захворювання нирок Iv
ступенfl, на дuтuну, яка отримала
гr"жюі травму, потребув

хворих на тяжк| перинатальнi ураження
нервово'і. сифеми, тяжіtj вродженi вади

2 Показники п

хворих на тяжкi перинатальні ураження
нервово.і. системи, тяжкі вроджені вади

з показники

5.5 "Вuконання iнвестuцiйнuх (проеIапiв) програм":

попоредній рIк

.'1 показники2
ф|нансуваннялроокту План на звітнийпор,одз / виконано за

В|дхил®ння Виконано залишок
(програми),з урахуванням змIн4 зв|тний гіорIод всього фінансування намайбутніп®ріоди8=з-7

5 6=5-4 7

г2.2 утр      н нябюджотнихvстанов х х х

5.6 ..Наявнiсть фiнанcових порушень за результатами контрольних заходiв":

вIдсутнI;

5.7 "Стан фiнансовоr дuсцuплiнu":

дебjторська I кредиторська заборгованiсть на початок i кiнець року в|дсутня;

6. Узагальнений ві4сновок щодо:

актуальностI бюджетнот програми
е актуальною для подальшот .і.і. реалiзацгt;

еф_ектuвностIбюджвтноцпрограмu
забезгіеченовиконаннязавданьпрограмигіривикористаннiбюджетнихкоштiв,своечасноэатвердженiпаспор"бюджетнихпрограм:

юрuсностI бюджвтны програм
забеэпеченовиконаннядержавнихіірограмсоцiальногоэахистунаселеннявiдгіовiднодовимогчинноюзаконодавства;



Е±

1,                  3087
(ктпквк мБ)

2,               ОВ10000
(ктпквк мБ)

оцінкА ЕФЕктивностI БюджЕтно]. прогрАми
за 2019 рiк

УпраЕLпЩні] соцJального эа]tисту mселонм 3aгюр1зыоТ LI|съЕоТ pW
(найменування головного розпорядниха)

yпрuлінмсоLфьного"истуmселенм::::g::::;IоЁТL::::==РЧнdЁаБ

додаток
до Методичних рекомендафй щодо зд|йснення
оцінки ефективності бюджетних програм

З,               0813087                             1040
ктпквк мБ)                           «Фквк)

Над.ннj] дріюііогт. н. дlтей, як] виховуіотъся у бапгтодJ"и]t сJL.'я]t
(найменування бюджетнот програяіи)

4.  Мета бюджетно.I. програми:      ЗабеЭпечення надання додатково.I. державно.I. допомоги багатодiтним сiм'ям, в яких виховуються три i бiльше

5. Оцiнка ефек"вностi бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетнdТ програми за напрямами використання бюджетних коштiв":
`L.з/п

показники
пііан з урахуванням змін виконано відхилоння

'"с. гDн.\

загальнииdэонд сп®ціальнииd,онд разом загальнииd)онд сп®ціальнийd}онJ) разом загальнийdьонд сп®ціальнииdьонд разом
1. видатки (надані кроди"} з6 0оо з6 ооо З2 410 5 з2 41о б -з 609 5 Ф 589 6

в т.  ч.

.,.

наоання оопомоги на дiтво, якlвuховуютI*яубагатодiтнuхсiм.ях
З6 000.00О З6 00О.00О З2 41О.6ОО З2 41О.6ОО З 589.500 ® 589.50О

111 НаданнядодатковоТдеDжавноТдопомоги багатоl      36 00О ООО|                            |    З6 0            I

5.2 "Вuконання бюджетнdТ програми за джерелами надходжень спецiального фонду":

5.З "Вulіонання результативних показнuкiв бюджетноТ програми за напрямами вuкорucтання бюджетних коштIв":

1 Зазначаються ус| напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно1. програми.

5.4 "Вuконання показнuкIв бюджетнОiГ програми гіорIвняно 1з показниками попереднього роw":



/
код показники

фінансуванняпро®кту План на звітнийпорIодз
Виконано эа

Відхилення6=6-4 ВикоNано залишок
(програми), урахуванням змін4 ЗВ|ТНИй fl®РlОд всього фінансування намайбутніпоріоhи8=з-7

1 2 з 5 7

2.2 капітальні видатки з утриманнябюдж®тнихvстанов
х х х

5.6"Наявнiстьфiнансовuхпорушеньзарезультатамuконтрольнuхзаходiв":

вiдсу"i;

5.7 "Стан фiнансово]l дuсцuплiнu..:

дебiторськаIItредиторськазаборгован|стьнапочатокIкjнецьрокувiдсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальностI бюджвтнЫ програми
е актуальною для Iіодальшо.і. .I.і. реалiзацi.і.;

еф_еIuтіuвностIбюджетноlпрограмu
_забезпеченовиі{онаннязавданьпрограмипривикористанmбюджетнихіtоішiв,своечаснозатверджеШгіасііор"бIоджетнихпрограм;

IюрuсностI бюджвтнот програм
забезпеченовиконаннядержав"гіроі.рамсоцiальногозахистунаселеннявiдповiднодовимогчинноюэаконодавства;

-`-ё%;-.,--..".с"`..---:-..-...'..:.-.:.-.=:._"



з104
mквкмБ)

О810000
(ктпквк мБ)

оцінкА Е®Ективності БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 р|к

УпрЕmіння соц[ального захисту насел®Nня запорізькот міськот ]щди
(mйNенувоння геловного ро3порядниm)

утщmсофлLmоэ."туг"JТ.МtlЭЧ==LN:::=LFЩL_

дофх
до Мощдичних р®юмсщацій щодо эдiйснення
оцінюо офек"вносd біqджвтн" проф"

З,               0813104                             1020
ктпюк мБ)                         (кФквю

Заб®зп®ч®ння соц|альними hосітугами за мIсц®м прохиЕюння грощдяи, як| н® эда"| до
с®мообсг[уговуЕюNня у зв.я3ку з похиг]им в|ком, хворобою, |ивалLдн|стю

(наймонуванm бnдіютнот програNи)

4.  м®пв бюдхетнот програми:     НадаННЯ СОЦ|ельних пОспуг, зокрема стацiонарного догляду, доггіяду вдома, денного догляду, громадяtlам похилогу ыку,
особам э iнвалфнiстю, д|тям э iнвалПнiстю в установаDt соцiального обслуговування системи органIв прац| та
соцiал ьного захисту насэлення

5. Оц|нm сф®ктивност| бюджетноТ програми за критерLями:

5.1 "Вuконання бюдж®тнЫ прогр"u за напряwаюи виюристання бюдж®тнш юштIв":
("с. гt'н.\

№3/п Похаэн и ки        '
план 3 урахуЕnнням 3мін виконаNо вцщил®»ня

эагаіііьннiі спецIельний раэом загальнііп споціальний разои эагельніm сп®ц[фьиий разомdюнJ) dюиJ) dюш1 dьонJ) dьоLш .'

1. Вшю" (ншн| пюJLN"t 47 ЭЗ6.17О 2 01 е,ббз 4О е62.72® 47 ®З1.61788 1  087,02743 4О О1 8.е«З1 1.бб®12 -2e.62б57 ".о8зео
в т.  ч.

1.1.

зю®зп®ч.нIm соцI.гIьнuнu r\осtпр\.wu з.-kэч.\IпротI..юmвро\I.Оян,яk]юsО.тн!Оос.IIооСсщрIо.\г..нтуз..яз.ог эпотIп\швlI",эt®ог.обою,I..®.пВОнIстю

7 9ЗВ.17В 2 016.553 49 952,129 П ОЗ1.В1В 1  ®В7.О2Т „ 91e.645 4.55в -29,б26 мов4
1.1.1. |СтвоD®ння vмовдля эабезпечення соШальнимw      З4 553,951 |               221,99і |       34 775,942|      З4 55О,87з1               і96.9і5|            З4 747,7В8I                    -З.078 |                    -25.О78 I                   -28.154
по эагальном             -эа          ок еItоном    эо     ма на огuі      ен®  гон     в  гікр®                ату      р            ,   рщ    ння    ладнання та огLла" послуг за рахунок змонLLіоння ц|н, по елоцФонду.вЩповфно до Фаіm.ч"х mдходжоньвLАнфанняmа"ь"поелуг

1.1.2.|СтЕіоD®нняvNовдлянаАанняякIснихпоелугзо|       11708.678|                                 I       11708,678|       11707,634 |              11707,634I                    -1.044 |                                     |                     -1,О44
за Dахw.іок оюномiY , эокоома на огUіа" енеDгоносiТв, пDmбання обладнання та опttа" поспуг за оахvнок змоншоня ulн
1.1.З. |Забезпечення Фунхц|онvmння вLдд|лоння визнd           767,787 [                              I            767,787|            767,718 I                    767,718|                 -0. 069 |                                |                  ф,О69
за оах`mок ехоноm , зоюома на о"іатv онеDгоносГГЕі,пDидбання обладнання та оmати послvг эа Dахvнок эм®ншонm Lіjн
1.1.4. | Забозпочоння фvнкц|онvвання Цонтоv облiку бd           804, 948 |                             |            804, 948 I           804, 876 [                             |                 804`876 |                 -О. О72 |                               |                  -О.О72
за Dах"ох оюноm , зокD®ма на опгіату он®z>гоносLm], Еіидбанм облаАнання та огLпа" посmгг эа Dахvнок эм®ншоння Шн
1.1.5. пЕюведоння капh.ел ого Dомонтv I                447,238I             447.238|                              I                442,801 I                   442.801 I                                 I                      +.437 |                    4.437
вLдпо Lдно до наданих акт виконвних Dобlт
1.1.6. виюнанм доDvч®н опvтатiЕ} м[ськоТ Dфи          |                6З,812 |                   85.143|              148,955 |                63,787 [                   85.1 ЗО|                    148,91В|                    -0.025I                       J).О1ЗI                      -0,ОЗ7
эа Dах\гнок змоншення Шн гіостачальникаі"
1.1.7. IПошбання обладнання i поадмет|вдовгосmокd                           |            і  і89.181 |         і  і89,і8і |                            |            1189.181 |              1189.181 | [l

1  .1.в. I Виконання ііооvчонь де"таЛв обласноТ Dади     I              З7.000 |                  73,oool             110.ОООI               З6,7ЗО|                 7З,000I                  109.730I                  -0,270|                                 I                   -О.27О
за DаDміоіt зменшення Шн поспгачальниюми

5.2 " Вuконан" бюдж®тнЫ програwи за дIюрвлаwи надходіюнь спвцIального ФоIIду" :

5.З " Виконання реюульrгIат uвнILх показнuкIв бюдэютнdТ програни за напрянаwu викорILстання бIодэютнuх юштIв" :
'"с. гDн.\

№э/п показники
зm®рдmено гіаспортом еIоіщеті.отгlDогDаNи виюгIано вtдхmoння
загальний сп®ціальний разом загальний сг'®цlфьний разом з.гелі,ннI сп®цhльний разомdюнд dюнд dьоNд dюнд dюнJ) .'..

.     `         I      ,-                       .     _         ,         ,                        .     `                  -                      l      ,                  .                            _                                            .                                                                                                                       ,     ,                                      l      ,-              ,     ,                   ,,-                                        ,                         '                  .     .                             .     .     .                     ,       .                                   ,      .                                                                               .                                                           ,                                ,     ,     ,     .     ,        ,

IIюоLпIОIIIстю. . ппююk .Iэо\IоIЫн. яП г.®LI.6\г.оIIотпь v сх:п.ОжLlt тIтгпевuх о6втогвIIIю>t
затtm

1 кLльк]сm, установ, од. 1.00 1,00 1.Оо 1,оо
2 кПькlсm вLшLл®нь, од. 15,00 15.00 15,00 15,Оо

з
у тому числi іdлькiстъ стафонарних віддLпеньгtостійногота"мчасовогопDоживання,од.

1.00 1.00 1.Оо 1,00
4 кmьЮсть штатних о[іиниш, п®Dсоналv, m. 404.25 404,25 332.75 332,75 -71.50 -71.50

Поясноння шоііо пDичин Dозбi>"остой мiж эатвооджоними та доелгн\rтими оеэvльтативними гіокаэниками
d>ак"чна чисэльнiаъ моньшо за Dахvнок вакансій

5
у тому чиелi профес|онапiв, фа>dвЩв таообi"икiв,якjнашаютьсоШельн1послуги, од.

287,00 287,00 235,50 235.50 -51.50 -51,50

Пояснення шодо пDичин DозбЬюіостей мЬк эатвеЕшііюними та дося"`r"ми Dеэv[тьтативними похаэниками
d>ак"чна чиоаі.іьmсть меньшо за Dах\rнок вакансiй
еdюк"вносП

1

еdльк|сm обслуговуван" на 1 шта"у одиницюпрофосіонала,фахiвця"робhника,якінадаютъсоuJапьнiпоелvги,оdб

14 14 14 14

2

сородні витра" на сощально оосгіуговування(наданнясоцiельн"поелуг)1особитерwторiельнимцонтром,завиняткомс"]шонаDнихвLшLпень,наЫк,гDн/Ык

9169,98 9169.98 9 390.81 9 390.81 22о.83 220,83
ПояснеNня шфо пDИчин оозбЬюіостей мЬк эатвеЕідженими та дося"vтmіи Dеэультативними показниками



ч#

відпоЕіLдно до dіак"чних виLдатків

з

сэредні віпра" на сочельне оослуговування(наданнясофальнихпослуг)1особиустаЩонарномувіддmеннiпост|йногота"мчасовогопDоживаннянаЫк.гDніЫк

5 900.ОО 5 900,00            5 е95,ОО 5 895.ОО -5.00 -5,Оо
Поясненм шодо пDичин ооэбiNo+осmй мЬк затвеDджоними та досяггіv"ми Е"vльта"вними показниками
вLдповLдно Ао d>ак"чних видатк[в

4

сх!редні витра" на соціельно ооелуговування(наданнясоцiельнихпослуг)однiетханкитериторiальнимц®нтром,завинятіюмсmujонаDнихвiдzLiлень.наDiк,гDн/Diк

9  169.98 9169.98              9 390,81 9 390.81 220,83 220.83
поясмонm шсшо пDичин Dозбькнсm®й мiж затв®mжэними та досяmv"ми Еюзvльта"вними пока никами
вщповідно до     ктt.чних вша    в

5

сородні витрати на сочально ооелуговування(наданнясоцiельнихпослуг)одногочоловікаустацона|эномуыддiленнiпостiйноготатимчасовогопDоживаннянаDік,гDніDік

5 900,00 5 900,00             5 895,00 5 895.00 -5.оо -5.00
Пояснення щодо гіDичин DозбЬюіостей мЬк эатвоодж®ними та [іося"v"ми Dеэульта"вними похаэниками
вLАповiдгю до dэаіmАчних видаткiв

6

сорqнI(наданнятерmрсташон8витра" на соціельне ооелуговуваннясоч.альнихпосііуг)одногочолоЫкаіельнимцентром,эавиняткомDнихвiддiлонь,наDiк,п>ніык

9169.98 91б9,98              9 390.О1 9 390.81 220.83 22о.83Пояснення щодо пDичин DозбDюіост®й мDк затвоDдtюними та [і"гну"ми ы3зvльта"ві"ми показник"и
вL4повLвно 1ю d]актичних вmа"]в

7

сорqн'(наделняс"цона"мчасовитра" на соціальне ооелуговуваннясощель"хпосгіуг)однiеTиdнкиурномув[ддділе"iгіослйноготавогопDоживаннянаD|к,гDн/Ыіt

5 900,00 5 900,00            5 095,ОО 5 895.00 -5.00 -5.Оо
поясwоння щодо пЕіичин Dозбью+осmй мьк затвоDджэними та досягн"ми оозультатюними показниюми
вLDповLдно [іо Фак"чн" вшаткiв
пDод

1

кількгсть ос|б, яхI потребують сощальногообапуговування(наданнясоцiельнихпосrіуг) ,осIб

З 966.ОО 3 986,о0|            З89600 3 896.ОО -90.00 -90.оо
Поясноння шодо пDичин оаэбЬюіофой мЬіt затв®Dджоними та Аосягнvт"и Dфультативними показниюми
по d>аm звеDн®нь

2 |v тому чиел| э V гоупою DvховоТ аіm^вностi. осiб 159.00|                                      |                  159, l                145,ОО1                                  I                      145.ОО|                   -14,ООl                                    1                     -14.ОО
псmсноння шодо пDичин Е>оэбью{с"й мьк эатвоDджеі"ми " дося"\гтими Dеэvльта"вними пока ками
nodmКТУ 3ВОDНонь

3

кільк]ст осіо, эаоозпочених ющальі"мобагтуговуванням(наданнямсофаль"хпскm).оdб

з 98б,00 з 986,0О             З 896,00 з 89б.00 -90,00 -90.00
Поясноння шодо поичин DозбЬю{офей мЬк эатвоDдже"ми та досягнvтими Еюэvльтативі"ми похазниками
поФактv 3веFінень

4
к1льк|ель ліэюк у спгаЦонар"х вфiпонн"постійногота"мчасовогопЕюживання.од.

з6,оо з6,0О                 з6,00 36.00

5

сэредньосощельн®цiельн річна юлькість ос[б, якi гіотреоуютъогообелуговування(наданняихпосm).зних:.оdб

З 986,00 з 986,0О             З 896,00 З 896,ОО -90.оо -90,00
Поясноння щоііо пDичин Еюзбiхоіосюй мЬк эатвеодхЬ"ми та ііося"\rтими Dоэvльта"вними показника"
по Фактv эвеDнень

6

с®редньософьн®шельн річна кільк[сть осіб, эабозпоч®н"имобелуговуванням(наданнямихп"vг`.знL":,оdб

Э 986.00 3 986,00 З 896.00 3 896.ОО -90,00 -90.00
Поясненм шо[іо гіDичин Dозбiжностей мЬк затвеDдженими та доснгнv"ми Еюзvльтативі"ми гіока ками
по dюк" звеЕінонь

7 | чоловiкiв. ос|б                                                                    I               709, 00 |                                I               709,00 |               664, ОО I                               I                    664,00 I                  45.ОО |                                 I                   45.00
Поясноння шmо гюичин tюэбЬкносгей мiж затв®Dдженими п досягнv"ми Еюэультативними пока3никами
по dэактv эв®Dнень

8[хdноl(. оdб З 277.00|                                 I            З 277.00I            З 232,ОО |                                I                  З 232,00I                  45.ООI                                   I                    45.ОО
Поясн®нм що[іо гіЕіичин Dозбi>mостой мЬк затвеЕід>ю ми та до"гнvті"и Еіезvльтативними покаэниками
по сЬактv зЕ]оDнень

9 чсmов|кі.в, осiб                                                                      I               709, 00 |                                 I                709, 00 |               664, ОО l                                I                     664.00 I                   45,00 |                                   I                    45,00
Поясненm шодо пDичин ооэбЬкноелей мЬк 3атвеDаженими та [іосягнvт"и Еюзvльтативними показниками
по dэактv звоDнень

10|жiнок. осiб                                                                           |           3 277,00|                                |            3 277, L           З 232,ОО 1                                  I                  З 232,001                    45,ОО1                                    1                     -45.ОО
Пояснення щодо пtіичин DозбЬюіостой мЬк эатвеDАжо"ми та дося"vтими веэvльта"вними пока ками
по Фактv звоDнень

11

серодньовфLпенпDоживарічна кільк[сгь осіб у стацонарн"няхпостiйноючитимчасового"я,э";,оdб

54з.00 543.Оо 526,00 526.оо -17.Оо -17.00
Пояснення шодо поичин Еюэбiхоіостей мЬк эатвоDджеі"ми та дося"vтими Еюзульта"вними покаэниками` о аюктv звеDнонь

12 ЧОJ1ОВ|КiВ. Оdб 91,ОО |                                I                  91,ОО|                  86,ОО |                                |                       86.ООl                    -5,00]                                  |                      -5.ОО
Поясн®ння щодо пDичин Dозб|жностей мЬк затвеDд>ю и та доелгнvт"и fюэульта"вними покаэнмюми
по dюктv эвеDнень

13 хdнок, ос|б                                                                           I              452,00|                               I               452, 1                 440,ОО1                                   1                       44О.ОО1                    -12,001                                      1                      -12.ОО
поясноння шодо пDичин ЕюзбЬю+осгой мЬк эатвеDдхюними та досягн"ми Dезультативними показ ками
по dэактv эвеDнень

14

сородньорічна кLпькіся'ь осіб э iнвелщністю ілЬюtохворихвстаЩонарнихвфLленнях,эних;.оdб

125.00 125.Оо 134.00 134.00 9.00 9.00
Поясн®нм щоііо пDичин Dозбiхо+остей мЬх з8твооджвни" та доелгнv"ми Dозvльтативнимі. покаэниmми
по dюктv эвеDнень

15|человlкlв,  осiб                                                                          I                  21.00|                                   I                   21,ОО |                   22,ОО|                                  I                         22.00I                        1.ОО |                                     |                          1.00
Пояснення шсmо пDичин оозбЬкностей мiж затвеDджоними та досяmt"ми ооэvльтативними показниками
гіо Фактv звеDнонь

16 хdнок, осlб 104,ОО1                                    l                 104,ОО1                 112,ОО 1                                   1                        112.ООl                         О.ОО1                                      I                          6.ОО
Пояснення щодо пDичин DозбЬкност®й мЬіt эатвоDд>ю ми та досягнутими оезvііьтативнимі. показниками
по Фактv звеDнень
якостI

1

вщсоток осiб, охогшених софельнимобелуювуванням,доэагальнотчисэльностіосiб.якiпотоебуютьсоujальнихпослvг,%

100.00 1 оо.Оо 100,00 10о,00

2
створ®,,,т уwов от юд.,.ня яхісжюt посп,р з соаIпЕiiбFр-т.ц"дI, -                   -           ,                   ,          ,      ,-,      ,    -          ,          ',    ,              ,             ,.      '             ,         '                       -_               `                                  '            '         ,    „     `      `

д-оvввDч"
затDф

1 lкLпьк|стъ вiшmень, од. 7 7 7 7 I2 I іdгіькiсть LLггатних одиниLіь.  сш. 104,50 104.50 94.оо 94.00 -10.50 -10.50
Пояснення шодо пtіичин ЕюэбЬmостой мЫ{ эатвооджв"ми та досягнv"ми Dеэvльта"вними похаэ ками
Фак"чна чис®льнiель меньшо за Dах\rнок вакансiй   `
пDодv"

1

кLпькісm дh'ей - iнвалщiв, якi потоебуютъDеабLпh'ацiйнихпоелvг,оdб
434 434 436 436 2 2,

Поясн®ння щоііо пЕіичин DозбЬюіост®й мЬіt затвоDджвними та досm\і"ми оезvльта"ві"ми показниками
по dюкw звеонеNь

2
кiльк].ельDеабiгtiтадiтей - |нвелuіiв, якi отрима"цiйнjпослv",оdб

434 .434 436 436 2 2
Пояелення шо[іо пDичин оозбЬкностой мЬк затЕюЕідженими та досягнv"ми Dеэультативними показниками
по dюктv звеЕінонь
еdюк"вності



г
і|##дшН:ВнТ#щ"гDНн:Р®абiЛiТаЦЮОднjстдитинясненняшодопDичинDоэЫ>ю+остейиькэатвоD

И-|        269785дхениL.итадоелп+\гти
2I    м I        26970i2I        268523 l I               26852' з7l                -,26. 5I I                    -12615.  -''=              -, --                            "`""`'`.Lг-L==`ц`tшш:д:=;}            -            .  -       '-                                                                                                                              -,==dl=f

яюстI
вulсоток охоплення дгтей - |нвелhі
роабLпітащйними псmугами1,%чоm

100 100                         10Одг,дошкhьнi,доэагельн2,%Поясненняшфо інвалщів, які інтегровані вmііьноосвhіijнавчальнiзакладитхчисельноспичинЕю3бЬкностеймЫ{эатвеDдже

17нимитаііо 1713

1 1ооз

4 4по Фактv зв.Dнезlзф ь                                                                 СЯГНvТИми Dоэультативними показникамиФщЁЁ±шэш:±В±Ё5ffЁ5ЕЕБ5БЁнLш

5=-~..---         п       .-\тнт визтюн" I..оII.           тт    fБф5БЕi_1|кiлькimвiд[іmонь.од.|1|
2 I кiлькjсm штатні« одиниць, од.пояелоннящmопDичиб. 1                 1о,Ооl

1l1о,00I                         8. I' lI8 1Il2
I

Iv_ш н Еюз  L"осте   NLж эатве        "ми та досягнутимі"юультати I"I
фа"чна чиаэльнiстъ моньше эа Dmнок ваканdйг'Dодкiльк|стьвиявленихмалоэао® вними показниками

Iнших1,осIбПоясн®нняш
зпочених осіо тагорIйгромадянпDичинDозбьmостоймькзатвоаджэ

I329нимита Iз

II
29l                      ,42 l,42l                       -,8 I l                         -,87

по Фактv звоЕікLг]ьхIсm
[іосягнvтими Fхюvльтативними покаэниюми

2'Ёtнбшпоясненняш
с"беэпечоних осюатогорiйгромадянпDичинDо3бЬюіостеймЬкзатв®Dm

l329нимитадося lз2

I IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII-III-_                         I
9I                       ,42 l,42I                      -,8 l l                        -,87

ПО Фактv 3веDнонь                                                                              ""МИ ЕЮЭyЛЬТа"вними показ"камияl(осп

1ефе
уговуванням оdб.%к"вностi

1оо 10 ol                          1oo 100
I

1поя

сэреднi видособинарiк,гDн.еленняшодоп у              днlеDичиноозбЬкностеймЫtзатвеЕііже

2 333,70нимитао 2 333,7ol          54ф,46 5 406.46 З О72.76 З О72 76
ВiдПОВiдно до dюктичних вшатків                                              д  СЯГН"МИ DОЭУЛьтативними показниками4±J39Ф±±!аэч®тея6-уншI

'                                                     ,                            ,                                   '.                          _                                  ,

JеФективност|сорqАнiвmатю. на обелуговування о    .  т ншuх______Е®IllоIпьниі<поепіп

1поясн особи на [>ік®нняшодоп дн'е,гDн.DичинDоэб|>іа,іост®ймЬкэатвоDдю
13 64З.19нl"итаJlс" 13 64З,19             9 359.02 9 359,О2 + 284. 1 7

I
4 28417

ВLдГЮвLдно Ао Фак"чних в                                                                       ГНV"МИ Ое3ульта"вними показниюмиидаткlвякостI=::вШсотокохомонняобсIwговvванням осЮ, %    |                 100|                          I                 і оо|                 10Ы                         I                      10О|                         |                           l

1 |кiJіькjстъ вiшmень, од.
2I1125I I - IIIIIIIIIII- -

2 |кLлькiсть штатних одиниш  од 2I                                            l                                           2,                                           l                                               ]

Поясноння шод И"Н ЕЮЗбЬ"ОСтей мiж эатвеодже"" та   о                                    '               11 і2 I                        о.00 I I                       8.оо l                       -з 25
Фак"чна чисюпьнiсm моньшо эа Dахунок вакансjйпDодvктv

д  сягн\"ми Dозyльта"вн"и показниками

поя±еЁ:dшСТоЬод:И:D:чеиНн"DЁЭЁд=М"йОd.бЮdб          [                 59|                       I                 59 [                 86 |                       |                     86 [                   27і                         іLж     тводже  им                             и             та _         _ _:" IlIIIIIII''''''IlIш -IIIIIIIIIIIIIIIIIIш IпоФа2Iпояелктv зв®онень#:gстьобспугованих б"ом" осЮ              іенняшодопDичинDозбЬкностоймЬкэатвооmн ивними показниmми

5имитадо" 9l 59 86I 86 27 27по Фак" зЕюDн®5[„юоее гнутимі. о®эvльтативними гіоказниками' ЁI
\tп®Iі____ьIю®оl.®..ооIтігпоод

1

югіькість обвiдв®мон-mощана що mанустьсясш.а IIIIII-IIIIIIIIII-IIIIIII_ _                                                     I
3 3 з з =I2  ю. м                         НУС1.ЬСЯ ПООВос" ремонт,

4594 4594 5ефОк"вностI                                                                                                                                                                                          4  9.4                    459.4поя±е:±адшНоЯод%а::L=нЕЮ#ОбЁЦ`Ю.йМТОLШ.Г".|I97З.53|973.5З|I963.87|96387і                          і                     9 66і

Dюіосm   мDкзатво         н ми та досягн\m"и      ультативними
ВiдПОВiдно до нада"х актiв виконаних Dобiт                                                                                показниюмиякостjпитомавага

1б

вЦремонтованих оо ект|в уэаг"ьmйкiлькоспоб'сктiв.щопотробуютьDомонту.%Вukожнмдо

100,0 100.0 100.0 100о
=I

ру:Ё±Ё±:9±пшпв±тIв нIеьIооб Б55йзатDатоосягвида"івспрямоЕюниха

1|#:иЩ#НаНнЯkпоясненняшодопz>и
н   оноЕmонняпредметівдовгосяроковоюп)н.чинЕюэбію+остеймiжэатвоDджо"

ми та дося
8514З.00 8514З.00 85130.20 85130.20 -12.80 -12 80

Эа Dа"ок эменшоння uін гюстачальниками                                    Гt"МИ DОЗvльта"вними показникамиоесягвида"[вспрямоmмхаба

2I,поясн®
редметів, менвеtmDюбнняшодопі)и

ЁВL#амТ:gFнl:::!:Енна:kЯ та   |чинDозбЬmостеймЬкэатвеоджэни 43 812.00митад"
I 43 812.00 43 797.00 I "9,ool _,5.фl

l -15 00
за оах\гнок зменшоння uін по                                                                 ГНY"МИ DОЗvльта"вними гіокаэниками

3lбояснеЁВ"Щ#::оПвГфЁ%Чн=яЬ=ИЁ%М#в            ]нняшодопDичинDозбі>ю+остоймiжэатвеDдже" 2ooo"olмита,вося
I 2oo",оI 19990.4О| I _9.6ol

l -960999"оI
за Dах\гнок зменшення шн поспг                                                      ГТ"МИ DОзуль""в"ми покаэниками

Dод  кiло1кокI
ачельниками

бладнання і пDисгvвання,лькiстьэаm
уетьел оновлоннярадме"вдовгостроI{овогоод.Iв

5 5 5 5
I

п2iнкLп
адредметів,мебвентаDю,сm.ькістьоб'ектi яким манусться придоаннялівматер|елів,обладнаннятавопланс

7 7 7 7
I

звLаЕюмонт""
•щ             у  ться,од.

1 1 1 1еdюк"вностi

IоЁ
I

:€##Вэад:=ГгоО:ОВОГО ЮРИстуЕюння на     |нящодопDичинDозбiжностеймiжэатвеі>джоним o28J o2"ol o26."I o26"l l _2,юI -2.56ояснен и та доел
Dахvнок зменшоння цj                                                                       гнv"ми Dеэvітьта"вними покаэниками

2lоЁаЁе;ЁВі:#"жП::Енi:НтаЁ?ЁНнF#Ю:=:ИвLа       , 6 258`66 l 6258,жl 6 256.71 I 625671| _2,5l
I -2.15ояснення шоАо пDичин DозбЬ"остой мЬк затвеDдженими та дося"vт

I
DаХYНОК ЗМеНш®ння ujн по"чельниками                                                ИМИ ЕЮ3VЛЬТа"ВНими покаэниками3|сеDедняваD"mр®монтvодногооб'с",гонI20000.00|I2000О,ОО|19990.4О|                            I             19990.40|                  -9.60l                              |                    -9.60



u!u

поясн®ння шодо поичин Dозбьmостсй мьх затвеDджoними та д"гн"ми Dезvльта"вними поіtазникамизаDах`rнокзмеці
ншення   н постачальникамиякосп

впсотокзабезпочення эакл    .   об

1

адів     ладнанняміпредмотамидовгостроковогокристуваннязгiднозЕюDненьд®пvтатiв,%Еіща>тоі{эаооэпочонняэаклів

100 100 100 100

2

ад    пр"Nотами,меб.tями,матерiалами,обладнаннямтаінвегпар®мзгiднозворненьдегtутаті.вмiськоТоади,%гіитомавагавLдромонтованихооектів

100 100 100 10о

37

уэагальнjйк1лькост|об`ект|в,щопотребуютьромонту3аэв®рненнямидепутат|вм|ськоТоши.%(--.--..,'-.'..'-.-

100 10о 100 100нняIп     .юп.ЮО®в=ост  _    о.оIооDіIету..ннЪпоод

1

кiлькlсть одиниць оtіладнанм (пр"мот|вдовгостроковогокористування),щопланустьсяпDидба",вт.ч.:,о4.кіпькiстьоди"цьавтоанспо

28 28 2828

2еФе
тр          рту(елецавтотоанспоDтv),од,

1 1 1 1к"вност1

1

обкоDсер
ид               pm  ання одиниціладнання(продметадовгосгроковогоиспгвання).вт.ч.:."с.гDн.едніват"напб

42 470`75О 42 470,75О 42 470.750 42 47О.750

2поясн аення
ид                pm  ання одиниц|втотDанслоDту(сгюuавтотDанелоDтv`. тис.шсшопD"ибЬю+й

ЗЗ9100,000 Э39100,000"внимипокаэн ЗЗ9 000.ООО ЗЗ9 ООО.ООО •100.000 •100.00О

за
н ооз       осто  мыtэатвеI]дже"ми тадосягну"ми Еюзvльта иками

Dахwок зменшення uін постачальникамиякост'

вщсоток заб®эп®ченност. об

18

і     ладнаннямтагіредметамидовгостроковогокористування допото®би,%в„

1оо,0 100,0 100.0 100.оююнтв±Ё±±р\г+®..ьо®путатівоап.сноТБ5Бiiзаттm

1

оtюяг видатюв, спрямованих на оновлонняобmднанняiпредметівдовгостроковогокооисmання,гDн.оt"гаткi

23 000.ОО 23 000,00 2З ООО,00 2З ООО,00

2поясн
продiнвео

вид      Еі, спрямованихна гіридоанням®тів,м®бл|в,матер|алiв,обладнання тапаDюбюджэтнимvстаноым.пэн.б

37 ООО,00 З7 000,ОО З6 730,00 З6 730.00 -270,00 -270.Оонм щодо пDичин оаз  mос"й мЬк затверд>юними та досяm`m"и реэульта"вними покаэниками
эа Dam3 ок зNеншення Шн постачальниіtамио6сягвидаткjв,напроведонняромонтjвбюджe"ихустанов,гDн.

50 000 00 50 000 00 50 00О ОО 50пЕ"1 000,00

ад   ,   "м mанусться оновленняобііаднанняіпредметiвдовгостроковогокоDи~ння,оіі.кільюстъзакладіЕіякимпланетъся

1 1 1 1

2

предIнво,од.кiJ1
у          придоанNямет|в,мобл|в.матер|елiв,обладнаннятантарю

1 1 1 1

з
ькісгъ об екпв, що гUіануетьсяЕіШЕюмонтvва".од.

1 1 1 1еФе"вності

1

npqодисе
ид                рид    ння обладнання іметівдовгостроковогокористуваннянаниLііоэакладv.гDн.ніваткинао

2З ООО.00 23 0ОО,ОО 23 000,00 23 000.00

мат2одиПояснення
рqд      ид             прид  анняпредметів,орiелів,обладнаннятаiнвеіmрюнаницюэакладу,гDн.шобlжн

З7 000,00 37 ООО,00 З6 730.00 З6 730.00 -27о.оо -270.00од   пDичин Dоз       остей мьк эатвеDд>юними та досягнv"ми оезvльта"вними показ"ке,ми
за Dахунок змоншоння шн постачалы"камиЗIсеоодняmDЛстьDемон"одногооб'еm, гDн    I                        I          50 000 00|        50 000 00|                         I          50 00000|

якоаП                                                                                                                                                                                                                          5О ООО,00 |                         і                            і

пз1,в р®дmн•.hco
кладів ооладнанням іметамидовгостроковогокористуванмозЕюрн®ньдепутатiвтокзаооэпеч®

100,0 100,0 100,0 100,0

2iп

ння эакладів гіродметеми,мееmми,матеріала",обладнаннямтанвеml>емэhнозвоDненьд®лутаті.в,%итомавагавЩоб"

100.о 100,0 100,0 100.0

3

р®монтованих      епвузагальнiйкiлькостiоб"ектiв,щопотребуютьЕхэмоіmгэазвоDноннямид®путатiв,оіо

100,0 100.0 10о.0 10о.о

1 Зазначафься уа. напрями еикориелання біqджвтних кошт|в, эатверджвн| пасгіортом бюдютноТ програми.

5.4 ''Вulіонання поюзнuк]в бюдIк®тноН програwu порIвняно Iэ показнuюwu п®п®р"ь®ео року"..

№з/п Поіtа3ники

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ '"с. гDн,\
Полоредній рік звhт,ий рlк в|дхіmенI.я ви NоNоIі ня

загалы"йd)огLЕL сп®ціальнииdьонд раз®м загельннйdьогш47931618 спецIальнийdюNJ) роэом загuьнийФоNJI сп®ціапьNийdьош разом
идетки  надан  кDедити 2, 7 2 7 7в т.ч.

| zс,792
ч.-,-||,||,\,| ||\,\+,| , | ||пnзамісцемпроживаннягромадян,якін®зда"ідосамообслуговуванняуЗВ'ЯЭКУ3ПОХИЛl.МВ|КОМ,ХВОРОбОlО,інвалшністю

З8 245.909 1  124,673 З9 37o 582 47 931618 1  987 027 40 918 е45 25 32б 7 _.8.070                  26.792вт.ч.

збь1

соцIвпыIuни послуеани за нIсц®нпроNшваннявромадян,.юздатних досвьюобспуeовуванIеяvзв.язкузпохилимвIюм,хворобоIо,IнвалIднIстю,атаIюжгро\яадян,якIПЩ9РфШ±З±9ш±іL_скпаднuхіхuтrт.®вILх `обс

28 221.В92 17О.507 2В З92.399 З4 65О.В73 19В.916 З47,7J88 22.4зо 15.49о 22.38оь1покшення       яПв видатків обvмоЕLлено збLльшенням пскз"ових оmадів пDаш.вниюв. збiльшенням Lіiн на енеDгоносіі. та iнші ши товаDів та пасітvгаэники3атоагг

у тому чиелі професюналів, фаDавців таробmикjв,як|надаютьсоці.ельнiпослуги ,

287.00 287.00 235.50 235.50 -17.9 -17,9ад.
кількість вLшmень. од.утомучислікiлькiстьстаціонарнихвLшhеньпостiйногота"мчасовою 15,Оо1.ооIII_ 15,оо 15.00 15.00

1.00 1.00 1.00mьюсть vыанов. од.`кl 1,00 1,00 1,оо 1.оо
-17.7кіль  сть штел"х одиниLіь пеDсонаLпv. од.               404.25 404,25 эз2,75 эз2.75 -17.7



2,Пока3ники пDодvктvкiлкI
ці      р             Uіенняхпоспйногота"мчасовогопDо>mвання.о

д.               36'00360036 00соредньор]чна ютькість осіо. якіпотребіютьсоЩальногообелуповува(наLDаннясопапьнихпослvг),зних:се

з 986,ОО                                    З 986,0О         з 896 00

з6'з896 о000 IIIII
редньорічна кmькістъ оао, заоеэпОсоцjаLпьнимобелуговуванням(надансоц[апьнихгIоелvП,эних:,осiбчолоЫкiв,ос|б их         з 986,0709,0з2770

0о 3 986.0709,0з2770О          З 896.0 00 з 896.о

-2о-2 .з,з -2.з-2,з-б.з

жнок, осIб 0
0              664.0ОЗ232,0о664.0ОЗ232.0 664.з232.0664,0з2э2.0оо-6 .з.4.з

чоловiкIв, ос|бхdнок.осiб 709,0з27700о 709,оз277
0о 0-10-6 -1.4€,э14

середньорічна кIлькість осю устацiонарнихвmLленняхпост|йного чиимчасовогопЕю"вання,зних:,Осі.бчоловiкIе.ос(б

54з'91,0452,0000

054з,091,0452,0 0 о-1 4

о             526,0000о 526`Оо                 -з. 1 -з.1
яdнок, ос|бсе 0

86,004400 86,04400о.5.05 -5.5
редньорIчна іUіькість осіо э інвалщнIстюiлькююорихвстщіонарнихвіддLленнях,зних;,осiбчоловiк|в,осlбжнок,осiб

125,0210000 125,02100             134,о022,00 134,022.0

-2'07,72 -2,77.24.8

- 1040 1

0 04.8
у тому числ| з V групою руховоі. ак"осIбкLгіькістосіо3аоеелеченихсоі

159.00

04,0159.0о              112,0о145,000 112.0145.0о7,о-878 7.7

ц аJ1ьобспуговуванням(наданнямсоціелпослvг),осiб

з 986.00 з 906.оО          З89600 з 896 0

в,8

юльк]стъ осіо, які потреоують соціальногообслуговування(наданнясоціальнихок"),оdб

з 986.00 з 986.0О          З896 00 з 896 0

0-2.0з -2.з

зпоказники еd)ек"внофі                                                                                                                                                                                                                 -2.З                                               -2,Зюльх]стьооелвних

одо иницю професiонела, фахівця таробmика,якiнадаютъсоцjапьmпослуги,dб

14 14 14схэредні витрати на соціальнеобелуговування(наданнясоціальнпослуг)одніе.і.хdнкитериторiельницентDом,завинятюмстацiонаDнихwn

7 ЗЗО.27 7 330,27

14

-

I

t.Чtі  . t]гі іга. гі гтсі wL`іе.іDгі-белуговування(наданнясоцiальнихослуг)одногочоловlкаустацiонарномуіддпенніпостiйноготатимчасовогоDо"ваннянаык,гt>н.

7 ЭЗО.27 7 ЗЗО 27

-100,00 -1оо,00

соредні витра" на соц[альнэобелуговування(наданнясоціальнихпоелуг)одногочолов|катериторiельнценггDом.завиняткомстаціонаDmLх-г,'

5 495,00 5 495 00

-100,00 -100.00

іЧ+|    -гі.гюіл Iіа -чіа.[оптобелуювування(наданнясоцiельнихпосгіуDоднiеТжjнкиуqацiонарномувL4лдПеннiпост|йноготатимчасовогопоо>юіваннянаDііt.гон.•''_

5 495,00 5 495 00

-100.00 -100,00

I

іJ  нп. tэл.уаігі п-WLча.іtэпqбспуговування(наданнясоцiальнихосг[уі)1особитериторIаль"мцентром.виняткомстацiонарнихвіддiлень.нарікн.

7 ЗЗО,27 7 ЗЗО 27

-100.00 -100.Оо

іrt"    вгпtіс]іи п-Wчга.юпвобслуговування(наданнясоціельнихгіосітуf)іособиустац|онарномувфLпепостiйногота"мчасовогопро>мванняоiк,г"."п't)

5 495,00 5 495 0О

-100,00 -100,оо

.,-,     ='   '=   `   .=  .-='  .-=обслуговування(наданнясоцiальнихелуг)одністжjнкитериторiальнимнтром,завиняткомстацiонарнихдпень,наык`гDніDiк

9 390 81 9

-100.оо -100,00

|tЧll    t)Л.г-.гі t]а wч.аJіDпtJобслуговування(наданнясоціальнихпоелуг)одногочоловiкаустац[онарномув|ддmеннiпост|йноготатимчасовоюпDоt"ваннянаDIк,гDніD|к"nlEl

5 895 0О

з90.8158

',,`     =,   '=   '  -=  ..I'='  ..=слуговування(наданняюцiальнихоелуг)одногочоловiкатериторіальнимнтром,завиняткомстаціонарнюtmонь,наDiк,гDнліікг,,t}п

9 390 81

95.00939о

'-,     =.   .=   '  .=  ..|  ='  -.=обелуговування(наданнясоціальнихпоелуг)однiетлнкиустаціонарномувLдлдiленнiпостійноготатимчас®вогопDо"ваннянаIэііt,гDніоiкwг,'t)

5 895 00

.815895

t,qll      „' L,а " г,а -ч-,,Dг'tJобелуювування(наданняооЩальнихпослуг)1особитериторiельнимцентром.завинятюмстацiонарнихвіддфень,нарік,гDн/DIк

9 390 81

.00

пD

vtЩгіі -гі . г.-і гі г[а wчіq. івг`вобслуговування(наданнясоціальнихослуг)іоообиустацiонарномувmLлоmйногота"мчасовогопро"ваннянагDн/DIк

5 895 00

9 39О.815895

поЁбLпьшники яюст|                                                                                                                                                                                               .00щсотокосіоо_--f,f±:-------=--f---:---:=:.--=--.::-:`онняIіосадовихокладiвпоац|вникiвзбiльше

ooJннямцiнна lО 1oo"I .о"ol I oo.ool l l
I

„з'обlльLLJ
....,г_...~, ,._,. _., ...,_,..ю. ,..v.....                                НеIігоносіі та iнші види товаDів та послvг

осгIув з соцIапьноН рвабIIіIтац« дIтямIнвалtднiстювIдпо®ЮнодоіндuвIдуаLпьнuхпровр"рвабLлIтщг(;,вrтююучuслIпосI1у®идвнноводоатдувDvnaxенняобсяПввиLпаткiвобvмовленозбhьшенн

8 4ВЗ.994ямпосадов
i

8 48З.994 11 7О1.ВЗ4
енеDгоносо. та

11 7О1.ВЗ4 з8.00о зв.Ооо
Показники затz]ат                                                                                 ИХ ОКЛШ в пDаШвників. збLльшонням цін m іншI види товаD в та па-

|#ЁЁ=Ё:Ёе#Ьа=#=иць од.                  I        іо453 I7l7I1045 l                                             7l                                             l                                                 I

ОКаЗНИКИ ііDодvктv                                                                                                                                                                        ,   0 ',I-  0,05



фькIсть дh.ей iнваіфIв. якi потребують

дiт®й - iнвафqiв, якi отримали

з показнию.
середнi витрати на реабLпh.ацiю

4 Показнию4 яі(ОСТ|

реабLпiтацiйними послугами
.%

нвалщIв. які інтегрованI в
дошіdпьнi , загальноосв`гтні навчальнi
заклади до эаmльно.I. тх чисQгтьностj
.%

3бLльшенням гоносiT та iнші вЗбmьшення п онування
вIддuюння вuзнач®нI.я IндuвIдувльних

моЕмено збLпьшення м пЗбmьшоння обсяг|в в

Ei

гоносгг та інші в
1 Показники

іdлькість штатних о
Пькiсть в

2 Покаэнм" п
оdб та інших каююр1й громадян
. осlб

ос|б та інших каггегорiй громадян
. осlб

"вностIз показни"
особи на рік

слуговування одніеі

4 Показниіа. якості

вЩсаmк оіюплення обслуювувані1яіі осIб
.%

гоносiі. та інші ввнихів, збiпьшення м
ону®aнняЗбtльшення по

обIIlw б®здоwнILх осіб, над.нт Iншuх
Iальнuх посгI

гоноаі' та інші вовпено збLльшенням пЗбLпьшоння обсяПв в
1 ПОказни" з

mькість шта"их о
2 Показникн п

іdлькiсть обслугованих беэдоиних осіб

омних ос|біd.іькiстъ виявлених
з Показники

Ф,`

середні вида" на обслуговування одніет
11024,59

4 Показни" якостi
вщелок охоmення
%

обелуговуванням

збiльшенням гоносir та iнш| вЗбmьшення п
о®вдвння Iа\пIтальIIово

и капh"ьною3моншення іdльюст| об"ектiв
2 Показники п

іdлькjстъ об`ектiв. що плану€ться

mоща, на якiй mануеться провес"

3 Показники
1 кв.м mo

4 Пока3ники якост|
ремонтованих о

загальнiй іdлькості об'ектів, що потр®бують

змелшення кiлькостi об''ектiв
виNоIIання путат1о

актичного обся
1 Покаэни"

обсяг видаткiв на проведення ремонтiв
135 000,00 19 990.4О

в, елрямованих на оноелення
обладнання i пред метiв довгострокового

101108,00 101108,00
в. елрямованих на прид

предмеггів, меблiв, матерiалiв. обладmння
87 709,ОО

2 Показники п
яким mануетъся

придбання продмет|в, меблiв матер|елiв,

в, які" плануеться
оновлення обладнання і предметiв

mькість об'ектів, що плануеться

З ПОкаэники е
®редня вартiсm р®монту одного об'екту,

видатки прид ння предм
нперіелiв. обладнання та інвонтарю на

вид- прид
прqдметів довгострокового користування

4 Показники якост|

заmітьній кiлькості об`сктiв, що
потребуmь ремоі+гу за звернення м и



печення закладів
предметами. меблями, матер|елами,
обладнання м та [нвентарем зhно

обладнанням I предметами

нвння I пр
доввост

бання автомобLпю та обл П®ння юмплоксноТ iі. вознесенівсьюго
1  ПОка3ники

г видаггюв на прид
облQднання i предмотів довгостроіtового

23 000,ОО 23 000,00 1189181 1189101
ЗЗ9 000,ОО

2 ПОкаЭники Iі
cm одиниць ладнання продмелв

довгостроювого корL.стування) , що
ба", в т.ч.:,

кiлькiсть одиниць апотранспорту

ч_,``'.

ф-.

З Показнихи
серодн| видатки на придбання

З39 000,ОО ЗЭ9 ООО,ООсередні видатки на прид ання одиниці
обладнання (прод мета довгостроювого

4 Показники якаст|
2З ООО,00 23 000,ОО

ладнанням та
продметами довюстроі{ового

виюнання •путат1.
облеIсны

а"чного обся
1 Показники

в, спрямованих на оноЕшення
обладнання i пред мот|в довгостроювого

обсягвидатків,
23 000,00 2З ООО,00

на проведення ремоmв
50 000,00

в, спрямованих на прид
предметiв, меблів, матеріелів, обладнання
та Iнвента

2 Показниm п
15 900,00

в, яким планусться
оновгіення обладнання i предметів

Пьк]сть об''скт|в,що плануmся
я ким плануеться

ііридбання предметів, меблів, матеріелів,
обладнання та iнвентарю

з показ"юі
видатки на прид ладнання

I предметiв довгострокового користування

середня варті.сть
92 795.ОО 92 795.ОО

ремоніу одного об'екту,
видаггки на прид ання пр®дмет

матерiел[в, обладнання та |нвентарю на

4 Покаэники якост|
15 900,00

закладів
обладнанням i предметами
довгострокового користування 3гiдно

ромогпоЕюних
загальній іdлькостi об"ектiв. що

предмотами. меблями, маггор|алами,
нанням та інвента

особан з чист дIт®йФuрIт та дIтвй,
гIозбавгIвнuх бвтькIвськово
пIтування, вIюw вIд 18 до 2З роIdв з
підтFlulяаново проживання та
створ®нм у.юв для соцIвльнЫ
адаптац« осIб, що в ньону

тв Ы пIдвотовI® до
об"скт пе
і Показники зел

юлькісіъ штаггних одиниць

кiльк|сть в

2 Покаэники п
mыi- осiб' які перебували протягом

готел|, осi6
з показники "вноа1

с®родньомiсячна эарплата працiв"кiв

с®реднi витрати на одне мiсцо

4 Показники якості

років. які були забеспеченi >і«тлом

об"ект пе



I mаи на звhийп®р[одэкод показники

еігагіьіі гі и оосяг
ф[нансуmнмпро®кту Виконано 3а

вLдхил®"я Ві.юн.но всього
зфишоk

(програми),=-."з урахуванням "ііі4 звhний п®рlодб ФINансуmнm намойбу"Iп®рIоди8=э-7

1вm 2
ення гіояснюсться окономiсю в частинi вида"ів на огUтатv за сп ®=5-4 7

вLАпо2.2ВLдНО дО ФаК"ЧНИХ надхфжвнь вL4 надання гUта"х поелуг;       Om еНОDГОНОСПі
утримaнNябюі~ихvстаиов х х х

програмазабеэпечуссвосчасненаданнясоЩальних"реабLлh-ац|йнихпослуггромадянампохмоговiку,
обслуговування; ;                                                                                                               ..~,ч                  _ ....---- `

5.6"НаявнIстьФIнансовuхпоруuівньзарюульгr\атаwuюнтрольнихзаD<одIв":

порушення вщсу"i;

5.7 " Сгrоан ФIнансовЫ дuсцuплIни" :

дебhорськаiкредиторськазаборговаПсгьнапочап.окiкjноцьрокувдсутня;;

С. Узагальнеііий висновок щодо:

атlгЕ\льностIбIоджвтныпровр"u
е актуельною для гіодельшоТ ті. реелізаф.; ;

ФтuвIюстIбIодIютно"ро®р"uза6езп®ченовиюнання3авданьIірогр"щодосвоечасногоNаданнясоц|ельнихтареабLпфйн"послуг4560громадянампоmогов|ку,особамз|нвалЩн|стю,дh"э
iнваmністю в установах соціального обслуговування ; ;

юрIIсностI_бIодэk®тн®"рыр®w
особам э |нвалL4н|сmо, дh" з |нва"нitmо в уст"овах соцIельного

Е          _+        Е=
9±вр.троювuхнасі\Юмlвбюдэ.о®тнЫпрокреLнuпрограма мас довгостроковий термIн дП.; ;

±t#:оел##и"юЁ#;Нфmd„ффЬНо8озахuфуm_"

начальнuкпгюнсIво®коноwннововюдuw

€,5

?;=Пиа"Л"#рНв=)

NгЕЕтнЁtЕiЕl



1,                    з121

(КПКі            (ктпквк мБ)

2,              0810000

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтнот прогрАми
за 2019 рiк

УпDавл|ння соц|алыіого захисту насолоння ЗапоЕ]|зыюY' мIськоY ради
(наймонуеання голоаного розпорядниkа)

УгіраЕLпіння соціагіьного захисту насолоння Запор|змоТ мk;ькоТ ради
(найменування вLдповідапьною виюнааця)

додаток
до методичних рекомендащй щодо здійснення
оцiнки еФективностi бюджетних програм

0813121                              1040 Утримання та забозпочоння д|ялыіостl цонтрIв соц|альн" слу»б дгія с|мТ, д|той та молод|
(найменування бюдже"от програ")

4.   М®та бюдж®тноt. гірограми:      Забезпечення соцjально.і. mдтримки сiм'ям, дiтям та мо.іодj вразливих категор|й нас®лення

5. ОцIнка ®фок"вност| бюджоггноТ програми за крит®р|ями:

б.1 "Вuюнання бюджвтнЫ програми за напрямами виюристання бюджетних коштIв":
(тис. фн.)

N®3/п показниюі
П.іан э урахуванням змIн виконано відхилення

загальний споціальний раэом эаюльний споціальний разом эа"ьний споLііальиий разомфоид фощ фонд Фонд фонд фонд
1. Вида"и (надан| юеді."l 6 249,617 С 249,С17 С 249,СО79 6 249,СО7Э ®,оо91 ®,оо®1

в т. ч.

.,.

Утринонм т. звб.зп.ч.ння дIягIьностIц®нтрI®соцIвльнuхспужбд]іяеIн7,дIт.йт®нолодI

В 249,В17 В 240.В17 В 249,ВО8 В 249,ВОе Ф.Оо9 ®.оо9

і.і.і. |Забеэпочення Фунщiонування спецiаtіiэоваt.ого I                  188,917I                                 |                    і88,9і7I                  18В,915l                                     |                     188,915|                    Ю,oo2I                                  I                     -0,002
эумоеленi неповним осеоснням хоштiв
1.1.2. |спDямоЕіаних на  забоэпочоиня софагtьно.і.            l                   29.780 I                         29,780 I                       29,780 I                                         I                          29,780 |                                    I                                       I

1.1.э. Вифа" поЕі'язанi э пDоводенняL. заходiв, елDяіl                  18,ООО I                      18,000|                    18,ООО| 18,000I                                       l                                         I

1.1.4. ВитFіа" пов'яэан| з проводонням эаход|в, спряd                  61,351 |                              |                    61,351 |                   61,35О|                                  I                     61,35О|                  .0,ОО1 |                                |                   Ф,ОО1
эумовлонi неповним осво€нням коштiе
1.1.5. |Забезпелоння функцiонування цеитру соцiальниI              5 951,569|                                I                5 951.569]              5 951,56З| 5 951,56ЗI                     -0,00бI `                                  I                      -О,006
эумовленi неповним освоенням юштiв

б.2 "Вuконання бюдж®тнЫ програми за джеdегтамu надходжвнь сп®цiвльного фонду":

5.З "Вuконання ревультативних показнuкIв бюджетнЫ програми за напрямами використання бюдж®тнuх юштIв":



••2д
середдно,оляс"ннящ ти на эабоэпечоmя дiяльностіхиіtачентрусоц|альнихслужбйтамоііодi,грн.и"нDозбi>юіостеймЬхэатвордж

134 408;73еtlимитадосягну"оюзанятiсm 1Э4 498,73               140 86§,Э9 '4о О65,З9                6 366 6в 6

/•J
розбiжнiсть  сеіюднього розмjру эумовлона но повннняодногочентрдhойтанолодi,гстоймiжэатвоод

И DеЗУльта"вними поmзниками                                                                                                                                                                                  З60,66

зI:
ороднi витра" на угрицiальнихслужбдляciuнtlящодопоичинDоэбi»m

хадрарнl5951§б9,00женимLIтаосяWи протягом 2миDоэультатио19 року15 95156%

0|        5051562д0 |          50515б2Юol®2 l

I_
поясн®
поюэник с®ооднiх двитратнаутDиманняцонтруэумовлона гнути і]Нmи пока.никами                                                                                                                                                                        -6,2О

якост' Кіпькість пфготовлених кандидатiв в опiку",пjклуI]альники.прийомнiбатьки,батьки.виховатол|,усиновітювачi,mтрона"iвиховатал|таtі8с"вни",якiпройшлипiдготоЕікутас"иопiкунаии.пimувальн"аwи,прийом"миб®тьками:бвтька"-вихователями,усиновлювачаuи,патроmт""виховат®ляни"наставниками1осiбПоясненнящодопричинDозбmосюймЬкэатЕю[}дже
но повниіd aсеоснням коштіе

2онимитао 2Оз4 з4 14
Збiльшоння кmы(одhейЗМРдоЗалостi кандидатів в опiкуtіи обуморiоыогообласногоцСссдм

д  сягназбiлъшенням nьмер ИWи покаэниками                                                                                                                                                                                                       14
|_       -           '_--.    _         "-=      _       .''     =     .     „

ч' 8по      а     ся   оэп
КLпыjстьбатькjвА|етою2IіотенцiПоясне"ящо готовлоних прийомних батькiв,еап.олiв,якiпройшлиневчання 3щонняТхньаговиховноі.оосiбDичиноозбЬюtостеймЬкэатвеоджо

10нимитаося 10 8 .2

осер®дньо вщ служби у сгіравах

Новиконання нику зvмоЕілetle э сі.мсйними обста
двинами(розiі]вгн"ми Dезупьтативанняшлюбу)1гюий ими показникаuи                                                                                                                                                                              -2о

динамikа хfлькостi сіuейіосiб. яким надаtіосоц|альнiпослу"(порiвняноэ"нуt"роз%Поясwеннящодопричинрозбi"остойwЬкэатво

100нимитаосягн

мна сім я (2 особ100и) но проишли на103вчанtія у 201 9 D

10э з
iiiil

Покаэник эбmьбюджотумісLіесирh.'дhй.пвLапэвiднодоэ ЗВ'ЯЗКУ Э ВПРО"амнаприхбатькiвськ
двадженнямПКМУвiд2б.06.2019ооmi,будiвельно-ромонтніробо"огопimування,осiбэТхчисла-.ду"N86h' льтативними похаэниовtl®сенняэмiндопоня"латапримiщевиііибажанняотрим з

озви"у dовухомпе
пропм;йн.ихта"щихформнсацiюэвертаютьсядоорядо« та умови наданtlя у 2019 рочвиховання,наближонихдосі.мейtіицентруээаяеою.Працiвни"яхоюI субвонціТ э дерх,эабозпеченііяiйmвного-по" дh.ой_

Час"а отр"увачiв соцiальних послуг, якiнабулинав+ічоксправля"сяiзсmадними"тт€еиАіиобсmэвиtіамитамiнjА.j3уватиТхнiнаслh",вПэагельwо7mlпькостiотримувач|е4соцiальнихпослуг,%

5оимитао . 50 з7 з7 -'э

эд   сtіюють соціельнии суііровIд1

Поясне"я щодо причин I)Озб1жностой мiж затвор
Чероэ то,вПзагаль рN8 сгатистиькостiоодин. в"остi "2.1. |нформгом2019рроaб|"i

д  сягн"ацIяLLіодоотрстьсmала1З%
ииу

тнвt.ими показниками                                                                                                                                                                                     -З

иNаііівсо  гіоел      я на
2 I заб®з„®v®„mродуктуюльхiстьзахо фJ"фОm.нm сmчімізом„о€о фо„у"=#ОгП;::g=С±оЭебі::Ёе"ЯМ фЬКОСТi СmадНих еипадхiв. Dадин.                                                   У'.          УЛИ Навичок с"овить з7%дiвтом

у        у числ'центрiвсоцiельнихслу»бдля1мОЛОдi,Од.Кiііькjстьучасникiвэахо. навчаль"х,с,'ит'дiтой"

1
1 1

1

_I
навчальних, п2спужбдпясiм.оясненнящодоп[]

д'в'роведоtіихцеГ,дh.ойтамо у числ'мисоцiальнихосiб

3354митаося 3354 3877 з877 523
I

ичин DоэбЬmо мiж эатворджони
бhьшасеп костiшоз 3вернеtlь зумовлоно "м, що у 201вортастьсяс4мозапрофосjйноюп

д     гн"ми9рбулоэапущеновФтримюютадовiря3зs,l а"Вtіими гюmзtіиками                                                                                                                                                                                          523
.                          -         '    .'              '                      :        .       .

що надакmся ч52эI

3|сТц:Ё:=i:.:iй#Т:g:а МОmдИm отримали    іективностi
с онлаин сmlJі[хуеанню псиголога335,I-консультантз8а,77нiж побутовому спiлlJхува"ю     з о,,I

ероэ skypo FacoIьaоk viьог  523

Середн| витра" tta одm эахh,навчальtlий.проведонийцентр1службдJіясiм7,дiтой"нолоді у тому чисЛамисоціальнюt'гон.ймiжэатЕюрджени

188 017,ООмита

IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII -                                                               I
168 917,00 188 915,31 188 915,31 •169

Iояснення щодо при"н DозбЬ"о"
ореднj витоа" ин захiд зм®ншилися за раwнок е

дОСЯ"У"МИ розульта"вними rіоказникани                                                                                                                                                                             -1.69коно_

т2
нi вкра" на одниел|ювча.іьних,ьнихслужбдляcjодопЕtичиніэоэб адтесника эаходiв, уенюtцокрамиитамоііодjгрн

міі кошлв56,33митадосягнутиэая"б`

56.33 48,73 48,73 -760ясне й мiж эатворджоtіи
р ати на ного учаснию 3аходу зменшилась

миD ати и показttикаА.и                                                                                                                                                                                                        -7,6О

трат                                                                                              Вд       $  lЛЬШО"Ю mьюсті учасниюв гIроведеного заходу

я±]еОнСЮ                                                                                  I                            4 |                              I                              Л                            з |                                 |ня щодо прич н оозбmостеи м|жэатве|}джсни и тадосягнутими   с з _1

бiЖНjСТЬ ЗУМОВлем DухоА. кадыв п[,отягон 2о, 9 Dow                                      Р  ЗУЛЬТаТИВНими показниюми                                                                                                                                                                                                           .tостi

динаWіка кmьхзаходами,утомусоцjаль"хслужб1(порiвняt.озмисненtlящодопіэичи учасXию.в, охослj»авчальнляdм7.дh€ймDоком),%озбЬ"остейпленихими,LіонтрIвтамолод|мiжэатворджоtіим

91итао

IIIIIIIII-IIIIIIIIIII-IIIIIIIII-                                                          -

91                                  105
105                                  11

р"ння dыостi д  ся"утими росникiвзумовлонодовiроюдоспimуеанн"пі>оф.- УЛЬТаТивними поkазниками                                                                                                                                                                                                         14

Частка отримуванабугіинавичокхmсвимиобстанінаслL4ки,вhза2соLіiальнихпослсноннящодогііэичичia соцI сJ1ут. якlаднимиватиl`хотримувачiвзатвердженими
ОС|ИНИМ Г|СИХОJ1ОГОМ7о консупьтанггом7088

8818

спраЕ'лвинамигально.у,,%

н оозбiжностой а
ьшилась частюязанозJзмiноюфОН1іОТРОЗМОВ увачiв соцiальних послуг,які натаt+тI.в(эдосоhомпрак"чногоiдокчогоспосторiгастьсяпо

т  досягнут"и обулинавичокспраконсупьтуваннят внимисmадоюпiц покаэниками                                                                                                                                                                                        18нимиmтсl]иuиобста"нами"мiнiмiэуватиiхнiнасI1iдm,вЦЭакгально.|.кillькос"отРикрачj.СОчlаl1ьНихl1ОсПугготовкою)суттевовплинулона"iстьнаданнясочiальtlо-психологiчн

их послуг. сутт€оо гіLдвщmась якістъз|:::#:#яmэ::і::mоoа"mм.елооі%л5:Ё:wоН.Я":ЁОн%И::Ёз=о:Уо:ЁНсеоЕmьно"ОmугюmwаОалmсФ"mокуwіmшФооіmowяшw„Uwелmmсwнur

Кiгіькістъ заходіЕі, у томуцентрjвсоцiальtlихелужб1молодj,од.Кiлькiстьсімейhе- авм ча.іьних,''`,дjтейта --IIIIIIIIIIIIIIIIIi llllllllllllll--                                    -
10                                                                                 10                                     10 I I--IIIIII

альнi по
и та молоді, які отрималиосiб

7 245                                                        7 245                       7 25О---II--IIIIIIIIIII--IIIII-l



t

динам|ка хiпьkост| уьIаснихів, охоплених
эаход"и, у тощ числi наечаль"Lіи. ііонтрiв
соціальних елужб для сiмТ, дhой та нолод|

ооцIвIIьнолсu>югIовIчнuх по

Кuіьm.сm. эаходiв, у тому числi навчаль"х.
цонтрiв соцiаііьних служб для сiм.і., дh.ей та
моJ1одi, од.

ЗбLпьшення гіоюзнику эумовпена висок" рiвNеW IірофосiоналiэАіу эапгюного спецiалjста (практичного психолога): інФормуЕіання. виявпення та 3елучення mlентiі] до робо" сгіоцlал|эованого ФормуваNня та

динаиjю хmькосh учаснихjо. охоплоних
эаходами, у тоNу числ| навчальними, центрiЕі
соЦальних елу»6 Аля сiм-/, д1той та молод| э
надання соіі|ально-психолоПчних послуг В|Л-
позитивниW дhим та дітям э сімой, яких
торкнуііась ®пuеNiя В|Л/СН |д, яким надано
софальні посііу" (гіорiвняNо э минулим роюм),
%

н±э±э.щнясоц]вIIьно-псuэюIIовIчнuхп цIr Об`®дн.нuх еu]I та чл®нан " еIн®й

Кiпькiсm, эаходiо, у то.fу чиелi навчаLпьних,
цонтрів соцiальних служб для сімТ, Аiтой та
молоАi, од.

СсСдМ до от

динамiка кjлькосh учасників, охоплених
эаходами, у тоиу числi Nавчальними, цонтрiв
соцiальних сііу»d5 для сjмТ, дheй та Nоііодi э
надання соцiально-психологiчних послуг
у.асниюи антіmорорис"чноТ операііі1', опорацIТ
Об'еднан" сил та члонам тх сімой, (порiвняно э

сссдм де

1 Зазначаються ycj напрями викорипання бюджетних коumв, затвердженi паспортом бюджетно.і. гірограми.

6.4 "Вuконання покЁзнuкjв бюдж®тнЫ програми пор1вняно Iз показниками попвр®днього року":

("с. грн.)



'J



/.
кiлькістъ амеи, дпеи " молоді, якіотDималисоціальнiпослvги.осiбюлькістъзверненьдоцентрусоч.альних

645 64532з з2з-5о •50

•_J.

I
645 64 5 -1о0 -100слу»6 для сim, дггой та молоді, од.

к]лькістъ эаходів, у тому числі навчцонтрiвсофальнихслухбдлясiм'т,mмолодi,од.

1 1 1 1з Покаэники офок"вності
Середні витра" на одного учасникаэаходiв,утомучислінавчальних,проведенихцонтрамисоЦельнихслдлясiм'.г,дiтейтамолодj,гон.

41,оо 41.005573 5573359э з5ез
середнi витра" на один захiд, у точислjнавчальний,проведенийцентрсооальнихелухбдлясiм'.і.,дiтейтамоJ,одi.грн.

26 520,00 26 520 00             1800000 10 000 О0€21 3 е24 ПоItазники якоtП                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ,13
эаходами, у тому чиелi навчальними,

215 2t5 50 5о -77 -77

центрів софальмх слухб для сiмrі, дiтойтамолодізнаданнясофально.психологiчнихпоелугучасникамантитерорис"чноТоперац7,операцiТоб'еднанихсилтачленам`.хсiмей,(пор|внянозминуііимроком).%

часm{а отримувачів соціальних послуг, якінабулинавичоксправлятисяiзсmаднимижиттевимиобсmвинамитамiнjмiзувати7хнiнаслохи,вLазагальноткількостiотDимvвачiвсош.ельнихпослуг,%

7о
на Dухом кадDiв

70 7о 7о
Зменьшення юлькосm спеціаЛстів поотягом 2019 Dоку зумовле I

витрати пов'язвнI з проввдвннянзаходIв.спряwоQанuхнвнаданнясоцiоільно-псuхолоЫчнuхпослувВlЛпозитивншдIтяwтадIтяwзсIн®й,якихторкнуласьепiдвмIявLпісНIд

оо.925 8о.9z5 61.э50 в1.э5о

I

•24.19о •z4.19о
Эмоньшенням кjлькост| залучених спеШалiстiв до заходiв поотягом 2019 року, що приэвело до економП вида"|в1ПоказникизатDат

юлькjсть споцалiстiв, эалучених доэаходів,од.
2 2 1 1 {о €о2п зники продукту

кiлькiсть учасникiв эаходiв,у тому числiнавчальних,проведенихцентрамисофальнихслу»бдлясiм"і,дiтойтамолод|.ос|б

127 127 131 131 з зКПьк|сть амеи, дггеи та молод|. якіотDималисюфальнігюспуги,осiб
127 127 1э1 131 э 3кiлькість эаDtодів, у тому чиелі навчальних,

1 1 1 1

центрiв софальних слухб для dмi, дiтойтамолодj,од.

кiлькIсть звернень до центру соціельнихслy»бдляа.мV,дh.ейтамолодi,од.
1071 1071 -100 -100

3 Покаэники ефек"вносm

ч
соредні витрати на один захід, у тому .ислінавчальний,проведенийцентрамисофальнихслухd5длясiм"Г,дiтейтамолодi,г|эн.

80 925,49 80 925,49 61  349 79 61  349 79 -2419
сзпд ореднi витрати на одного учасниttааходjв,утомучислiнавчальних,роведенихцонтрамисоцальнихслу»блясім'т,дhейтамолоді,гDн.

637.оо 637 00 468 э2 468 32 264о

-24,19

4 покаЗники якостi                                                                                                                                                                                                                                                                                    -.                                                        -26,48

дзцтапдепинаміка кількості учасників, охопленихаходами,утомучислінавчальниwi.ентрiвсощальнихслу»бдлясім'т.дh.еймолодiэнаданнясоцально-сихологiчнихгюслугВ|Ллозитивнимгт"тадhямэсiмей,якихторкнуласьпщемiявіліСнід,якимнаданоюфальнiослуги(гюр|вняноэминулимроіюм),%

101 101 103 103 2 2чн"ноэас"а отримувачів сощальних послуг, якIабулинавичоксправjія"сяiэскладнимипсвимиобставинамитамiнiмiзувати.і.хiнаслhки,вщзагальноТкількостітоимувач|всоцIальнихпоелуг,%

7о 7о 70 70
меньшення к|лькосm эалучених спец|алісmв пDотягом 2019 Dоку зумовлена Dухом кадоів

сА,

абвзп®ч®I\ня Функцiонування цвнтруоцIальнuхелужбдлясIнч,дітейтаОлод1

6 ЗЗО,519 5 ЗЗО.519 5 951,5ВЗ 6 951.563 11.65о 11,650приведвiд18 ення до вLдгtовu]носп оплати праці до  наI{азу міністерствтоавня2Оі5Dоку№526призвелодозбiпьшеннявида"jвза соцiальноi гіолiтики УкраТни вЮ О6.11.2018 N.16Э7 "Про внесення змiн до наказу Мiнiсторства соЦальноТ пол"" УкраТнианапDямком

1по ни" эатоат
кicI лькісгь центрів сощальних слу»б длям'.і.,дiтейтамолодi,од.

1 •1 1 1 I
кiсюмііькістъ шта"их пращвників центрівчальнихслу»бдлясiмT,дjтейтаолодi,осiб

4з,25 4325 4225 4225 231Показники пDодукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -2, 31
юлотокiькістъ амеи. дггеи та молоді, якіималисоцiальmпоелуги,осіб

11351 11351 1 1  683 11683 э з
поох

лькість неповнолmніх осіб, якіребуваютьуконфлiктізэаконом,оп.іенихсоцiальні"супроводом, Ьд.

з 3 -100 -1оо
кiлькістъ дитячих будинків dмеиного типу.прийомнихсімей.dмойгіатронатнихвиховатолiв,сiмей,якіперебуеаютьускладних>киттевихобставинах,охопленихсоцiаjіьнимсупроводомісупроводженням,од.показнф

274 274 з65 з65 33 33

I=е

ики е   ективносm
р  д      итр            наданняодніеішальноiпослуги,грн.

959 `959
-100-100



/'/ ереднi витра" на утримання одного ,центрусоцiальнихелу»бдлясiмч,дiтей тамолодj,гDн.

5 330 518,84 5 ЗЗО 518,84 5 951  562,80 5 951  562 80 1165 1 1 ,65-1527

Lъ

Середнi витрати на эдiйсненнясоціальногосупроводуісупооводження,
19 244,00 19 244,00 16 ЗО5,65 16 305 65 -15 27

середнi витрати на забеэпеченнядtяльност|одногопрач.вникацентрусоцiапьнихсmоібдлясім`і.,дhейта

123 249,ОО 123 249,00 140 865,39 140 865 39 1429 1429
4 Показники якостi

динаміка кUіькості сімейіосіб, яким наданосоціальmпоелуги(порiвнянозмину.іимооком),%

104 104 103 103 -1 -1

динаміка кLпькостi сімей та осiб, якіперебуваютьускладнихжиттевихобставинах,знятихзсофальногосупроводуэгюзитивнимрозультелом.ПООіВНЯНОЭМИНУЛИМDОКОМ,%

119 119 -100 -100
частка отримувачiв соцiальних послуг, якінабулинавичоксправлятисяiзскладнимижиттсвимиобспавинамитамjнімiэува".і.хнjнаелПки,вфзагаііьноТкiлькосmiотримувачiвсоцiальнихпослуг,%

50 50 37 з7 •26 -26
кiльхjель поспуг, якi наданi центрамисоцiельнихслу»бдляdм'i,дiтейтамолодi,од.

5559 5559 -100 -100
кiлькі.сгь пuготовлених прийомних батькjв.батькiв-виховатОЛв,якіпройшпинавчаннязметоюпфвищення`.хньоговиховногопотенцiалу.оdб

11 tl 8 8 -27 -27
КiлькI.сть пюготовлених кандидатtв в   .опiку",пiклувальники,прийомнiбатьки,батькиФихователi,усиновлювач|,патронатнjвихователiтанасгавники,якjпройшлифютовкутасталиопiкунами,mmувальниками,прийомнимибатьками,батьками-виховатолями,усиновлювачами,патронатнимивихователямитанаставниками,оdб

26 26 з4 з4 з1 з1
динамр.№6бюджсирiт' jка кiлькосп сі.мейіосiб, яким надано соч.ал16«ПровнесеннязмiндопостановиКабiнетамнапроек"i.будівольно-ремон"iробдпей,позбавленихбатьківськогопiклvванняьнi послуги (поретумiнjстрiвукоти,придбання,осiбэТхчислівняно з минулим роком)» збmра.і.нивiд15листопада2017р.житлатапримiщоньдлярозвиа» ьшилось у зв'язку iэ вгіровадженням  постаноЕ]и Кабiнету мmстр№877,Порядоктаумовинаданняу2019роЦсубвеЩТздорттqrсiмейнихтаіншихформвиховання,наближенихдосiмейнихiв УкраТни вa 26 червня 2019жавногобюджетумjсцевим,эабезпеченняжитломдiтей-

5.5 "Вultонання IнввотuцIйнuх (провIтIв) програм":

код ПоItазиики

Загальний обсягфінансування план на звітний Виконано за зв|тний вIдхилення виконано всього
залишок

г'роокту гі®ріод з урахуванLmм порIод фінансування гіа
(програми), всього змIн иайбу"і поріоди

1 2 з 4 6 ев5.4 7 8Bз'7
Вфхилення сmало 9,10грн за рахунок еконоw коштів;

2.2
капітальиі видатки з утриманнябюджо"ихустанов х х х

5.В "НаявнIсть фIнансовuх порушвнь за рввугіьтатами контрольних заходIв" :

не виявлено;

6.7 "Стан фIнансовоТ дuсцuплIнu"..

ВL4сутн|сть кредиторсько'і., дебhорськоТ заборгованостi;

:. Узагальноний висновок щодо:'ч,
акту"ьностI бюдalt®тноI програни
Програма актуальна.  Особи, якi опинились у скtіадних жіmевих обсп.авинах та потребують сторонньоl. догіомоги -  эабоэпечен| рjзними видами соЩальних послуг,;

вфвкгт.uвності бюдж®тноі проврами
дана програма через дiяльmсть мiського центру соЩальtіих служб для сiмей, дh.ей та молод| забезпечуе своечасне вирiшення проблем, з якими  с"каються дmі, молодь, сIмПf. якi опинились
у складнюt жипсвих обставинах . ;

корuсностI бюджвтно{ програм
забезпечуеться роапізацiя соцiальноi гіолiтики вiдноело сі.мей э дiтьми вLдповiдно до гIотреб територiальнот громади. Запроваджені зжоди , спрямованi на профлактику попередження
потрапляння сiмой у складm жmтеЫ обсггавини. ;



з160
(ктпквк мБ)

О810000
(ктпквк мБ)

оцIнкА ЕФЕктивності БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 р|к

Швл|іtм с®чі.ль.юю э.мту .-с.гі.ннfі З.порIаuет Iіtъф рф
(наймонування галовного розпоряд"m)

Щшл|мо®іР.льіюгош.СщI.С.П..tНЯЗ.::==::LЧЁЁLРLф.п,ф

дофX
до мoтqдичних реюмещацій щодо здійснення
оцiнки оФектюностi бюд>.ел+их прогт]ам

З,               08131бо                              1010
ктпквк мБ)                           (кФквю

Недання соц|ельних гарант|й ф|зичним особам, якl надаіоть соц|о.іьн| поелуги і.ромадянам похmого

Ёg:=:+±=i:=:=:эIm::==::==;эдm.Iфса..ообелш=L
4.  м®та біодііt®"оT програми:     ЗабеЗпеченнЯ надання соцiаль" гарантiй фiэичним особам, якi надають соц|альнi поелупнромадянам поmlого віку,

схюбам з iнвалiдmстіо, дiтям з iнвалфнiстю, хворим, якi не здаП до самообслуговування i потребують сторонньоТ
допомоги

5. Оц[нка ®фск"Е]ност| бюд}юетноТ програми за критерLями:

5.1 "Вuконання бюдж®rтIноТ програни эа напря\яаwи виюристання бюдэIютнuх IіоштIв":
'"с. гон.\

№э'п Пока3ники
г"ан э урохуmнням змін виконано Е)uщилеNня

3агальний споц[альNий резом оагельння сп®цIельNий ро3ом эагельііий сп®цIфьI,ий разоиdьоNJ) dюNJ) dюнд dюLш dьоm dьонJ1
1. Віша"і іщдані юешг"і 4 681 .6 4 681I .6 4 07З,74752 4 ®7З.747б2 -7.7б248 •7.76248

в  т.  L'.

.,.

''L   , ,-   "  ,  -1-  .`  ,' , .,    ,  `'   ' . " ,овоб.II,япюо-ютьсоцIалыdпослу.ищо\яЫн.\Iпох&впо.о.I",особ.нэIнъ.пЮ.dспю,дIт"зlнзвI\ЮIdстю,х®орuн,"lн®з®втd®ое.чообсші®ов\гв.н.mIпото®Сvють

4 В81.50О 4 В81,6ОО 4 67З.74В е7з.7„ •7.752 -7.752

1.1.1. ВипііатакомпенсашТФiзичнимособам, якlнадаl        4681`5ОО1                                1         4681,5001         4673.748|                               1           467З.748|                  -7.7521                                  l                   -7,752
вLдпо шно до dюк"чних виплат компенсацгr d]ізичним особам. якi надають сошальнi поелvги

5.2 "Вultонання бюдж®тIМ програни за діюFI®I\амu надходIк®нь сп®цIального Фонду"..
'тис. фн.\

№3/п Поmэ»ики ПлаN э урахуЕюнням эмігI Виюнано Вtfщиленм
1 запишок на почаггок D®кv х х

в т.  ч.
1.1. власних над>юджень х х
1.2. Iнших надходюнь х х

2 Надххmюння
в т.  ч.

2.1. власнi надходжвння
2.2. надход>іення позик
2.з. повеонення юедитів
2.4. нші надходюння

з Зелишок на кінець Dоку
в т.  L'.

з.1. Еmасних надходжень
з.2. |нш" надходжень

5.З " Виютння р®у.льтатuвнuх показнuкIв бюдж®тнЫ проврвни за напрянани викориотання бюдэ.ютнuх IооштIв" :
'тис.  гDI1.\

№з/п покезники
затвердх®но п.спортом оюдхо"отпDограми ВиюNано вLfщm®нм
3агальний спец|ольNий ра3ом загельі"iі сп®ціельNий разом аагельннн сп®чіфьний рe3омdюнJ) •,.. tьонJ1 d)оид ''.' .''

7
вurіIюIт. "п®нсщФIзuчн" оы®\I. яmнао.ютI.           -    послуш.рон     н.ю похш"® ",             з                     ,        -з                тю, х"н я   н®"ЕЕЁ99ФЁШLЭ9±lt9±ЁЩJJЁЭФВ9ФLРШ3ФЩЭIЭРГm6d5ФПО\IО.u(юII-ос1б.uюобслу"уютьсэ.соIIIоLпьниниспіIэIоб..Iul

пDодvm

1

чи©льNістъ осіб. які эворнулись эапоизначоннямкомпенсаші,осіб
1  75О,00 1  750,ОО 1  700,ОО 1  700.00 -50,00 -50,00

Поясноння LLюдо гюичин Еюзб|»іосmй мЬк эатвоDджвними та досягнvті"и Dозv.`ьта"вними покаэниками
ВШгіовLвно до фахтичних  эвоDн®нь 3а пDиэначенням юмпенсдц|й

2

чисельюмпен3окDемністъ Фізичних осіо, яким випііачуетьсясацiязанаданнясоЩальнихпосгіуг,а:,оdб

1  750.ОО 1  750,00 1  700.00 1  700,00 -5о.оо -5о.00
Поясноння щодо пDичин Dозбi>іоіостой мЬк эатвоад.ю ими та досяпіvтими оозvльтативними гіокаэниками
вimо iдно до d>аіmAчних  зЕюDн®нь эа пDивнач®нням омпеныцій

3 особам э iнвелLдн|сmо | гDvтіи. осiб                           I              995,ОО|                               I               995,ОО |               967.ОО |                               I                 967.00|                  -28.ОО]                                 |                   -28.ОО
Пояснення шодо пDичин ооэбЬюіостей мЬк эатв®Dдженими та досягнvтими Dезvльто"вними показниками
ВLдповLдно до фак"чних  звеDнень за пDизначенням комп®нсацiй

4 | гоояіаАянам похипого вiкv. осiб 439,ОО |                                 I                439,00L'-           425.ОО|                                 |                  425.00 |                   -14.ОО|                                   I                    -14.00
П"сноння шодо пDичин DозбЬюіостой мЬк эатвоваже ми та досягнутими ооэvльтативними показниками
вuLпо iдно до dэакт"н" звоDн®нь эа пЕtизначенням юмпенсаШй

особам э |нвелhн|сmо || гDупи, ос|б                          I              298,ООl                               I               298.00 |              288.00|                               I                 288,ОО|                  -10.00|                                 |                   -10.ОО
Поясноння щодо пDичин DоэбЬю+оспгей мЬк затвеDдженими та досягнvт"и Dеэvльтативними поmзниками
Вbповiдно до сЬак"чних  звеDнень эа поизнач®нням компенсаш.й

6 дm]м з Iнвалbнiсmо] осіб
7 особам э iнвалшнiстю IіI гDупи, осiб 7,00 7,Оо 6,оо 6,00 -1,00 -1 ,оо

8

хворим'потрывизнанимсю.сюlяхі но эдатні до самоооелуговуЕіання іуютьпостiйноТсторонньоТдопомоm,мтакимивпорядку,эатв®рджОному'б

1 1 ,00 11,00 14,00 14,00 з.00 3,00
яl(остi

1

пиггома вага кiлькостi приэначоних компенсацйдокLпькост|зверноньзапризначоннямкомпонсаші,%

100,00 100,00 100,00 100,00

1 Зазmчаються ус| напрями використання бюджэтних юштiв, эатвордженi паспортом бюджо"о.і. програми.



5.4"ВuюнанняпоюзнuкIвбюдж®тМпрогр®wuпорIвняно1зпоIФзнuканuпоп®рвдньогороку":

№3/п ПокознихиВида"(ннік Попор®дн|й рlкзагальнийспоIольй звmий р]к
'"с. гDн.\вtдхил®tінявиюN.нм'vвLдс-l

dюtшЗ979,865
цниdюNJ) разомЗ979,865 зог"ьнииdьоl,J) сп®ц[фьнийdюнЕL рIзом эагальнийdьоNJ) сп®ц]фьний•'.. раэоиадо     Dеди"

I 477 17'435в т.ч.особам, яп Nадають соціальн[ послу"громадянемпохиmоговіку,особамзінволЩнісmо,дh"зінвалдNIстю,хворим,якіN®зда"|дос.мообелуювуuнняіг[отребуютьстоr}онньоYдопоNоги

З 979.865 З 979 865 4 673 740

I
17'436

4 е7З.748                17.435                                                  17.435

в т.ч.

3бlль

осо6ан, яП надвють ёоцIальнIпосгIувuвромадянвwIюхIulово вIu,особ"зIIювгIIднlстIо,дIтянзIнввліднIстю,хворuм,як]н®здатнI досанообс.пув®вуванняIпотр®6уютст®ронm5Ыдопо.Iовu(кріносIб,щообспігвов|гютьеясоціагIьIIшuсшуэkбанu)шилсяпDо>іапювиймінімvмдля

З 979.ВВ6 З 9Т9.8В5пDаLіо3датн| 4 В7З.74В 7.4зо
цIl

4 е7З.74е 17АзопDацеэда"их         та        . я    втDатили стътаз     ьшилась      ь  стъ       ичних           я    надаіаггьсо

7

2показники продуктучисольиістъосіб. які звернулись загIDиэначеннямкомгіенсацгі.,осiб

1  695.00

альн  посітуги

1  695,00 1  700,00 1  700 00 Оэ о.з0,зчисельнівиплачустьсоtlіальнособамзсть фIэичних осNо, якимсякомпенсафязанаданняихгіоелvг,зокоема:.осiб|нваііiднiстю|.б

1  695,00 1  695,00 1  700,00 1 700,ОО 0,зmvпи, схйгDомадянампоіосіб 992,00з70.00зоб,00 I 992,00з78.00 967.00 907.00 -2.512,4 -2.512.4

особам здп.ямз[нвособамзi
"ого в кv'інвалшністіоіIгtіvпи, осібалLдністю.осібнвелLд`l'l 425.оо 425.00

зо6,00 288,00 288,00 -5.9-25,0 -5,9-25,0

хворим, ясамообспугопост|йно.Гтакимивг]
нгстю    п)vпи. осiбюнезда"ідовуванняіпотребуютьсторонньо.і.допомо",визнанимооядкv.затвеDдженоwМОЗ, 8,оо11,00 8,0011,оо 6,0014,00 6,00

14,оо 273 2734 Показники якост|
питома вага кшькості призначенихюмпенсаційдоіdлькостiэвернень запDизначеннямкомпенсаш-і.,%

100 00 100 00 100 00 100.00

5.5 " Виконання IнввстuцIйних (про®ктiв) прог|.аw.. :

код1 показиихи2

еяп[пьпнгі оосяг
план на звhний

IIII- ll,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l,l_
ФIнаNсуЕюині] Виюнано 3о вLдхм®иm виконано всього

Зелишоkпроекту п®рIод з
эвIтний п®р|од Фl,J.Nсув.нм н.(прогр"и),ь^L^гn урахуmнням змін м.йбу"I п®рIоди

збLльшился пDоха4тювий мiн|мvм   ля п
з'б 4 5 6=5-4 7 е=з_7д      Dацеэдmих осі  " осіб, якіКапh"ьн]вида"и3иманNя втDаmи пDаце3датн|сть та збhьшиііась кLпьк|стъ Фiзичн" ос|б, як] надають сошельн| паелу" ;

2.2 утрбюдхо"ихvстанов х х х

5.6 "НвявнIсть фIнансовuх поруш®нь за рыультатаwu юнтроIтьнш заходIв":

порушення вL4су"|;

5.7 "Стан ФIнансовЫ дuсцuгu\Iнu" :

дебh.орська I кредиторська эаборгованiсть на початок i кiнець року вLцсу"я; ;

N-Ф,
6. Узагальнений висновок щодо:

атувпьIюсті бюджвтны про&р]"и
ак.іуальна для подальшо`. `-і. реелiзацгі.; ;

ЩэтIівностI бIодттны про.раwuэабезіі®ченовиюнанняпрограмищодозабезп®ченнясвосчасногонаданнясоціальнихгараmйфiзичнимасобам,яюнадаютьсоціельнIгtослу"громадянампо"оговіку,особам
зiнвелuнiстю,дh"зiнвелLднiстю,хворим,якjнезда"iдосамообслуговуванняiпотребуютьсторонньо1.допомоги;;

юрIIсностI бIодIютны провраw
програмазабезпечуесвоечасненаданнясоц|ель"гараmйфi3ичнимособам,якiнадаютьфц|альн|послу"громадянампахютогов|ку,афбамзIнвалЦнIсmо,дГт"з
|нвалфнiстю, хворим, які не здатні до ; ;

3LLп"aл"##,
О.в. чвхрано®
«гtlц|ели те гtфвищо)



додаток
до Методичмх рекомендацiй щодо здiйснення
оцmки ефек"вностi бюджет"х програм

ошнм ЕФЕктивності БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 рiк

З192                 Управгmня соцiа.іьного захисту насеііення ЗапоорiзькоТ м|ськОТ раді4
ОСГПКВК МБ)                                                                                                                               (найнонуванм юловного ро3порядниф)

0810000              Упіmвлiння соцiального захисту населення ЗапорiзькОТ м[ськdТ Dадш
(найченування вщгіовЦельного виконаЕіщ)

Надання фiнансовоЪ' пiдтримки громадським органiзац|ям ветеранів i осiб з iнвалiднiстю, дiяльнiсть
±±щ ...с соцJ.лыту спряіюЕ-н|стъ

(наjімоNування оюджотнот програ")

(ктпквк мБ)

З,                0813192 1030
ктпквк мБ)                           (кФюк)

4.   Мета бюдж®тно.і. програми:      Забезпечення юцiельного захисту ветеранiв вiйни та працi

5. Оцiнка ефек"вностi 6юджетгіо.і. гIрограми за і{рит®р|ями:

5.і Nвuконання бюджетнЫ програми за напр"амu викориСТаННЯ бЮдЖеТНиХ ЮШТiВ":                                                                                 (тую. гон.`

№ показники
план з уDахуванням змін виконано Вuщилоння

загельний споціельний разом зага.іьний сп®ціельний разом за"ьний споціальний разомз/п d)онJ1 d)онд d,онд d)оLш d)онJ1 d,онд
1. видятки (надаиі юоди"і 2280 2280 2 2б1,21562 2 261,21652 -18,78448 -18,70448

в т.  ч.

1,

н®дQння фIнаIIсовоі г\Iотрuншвроwад.ькuwорванізаці"в®т®ранIв I осібзIнвал1днIстIо.діяльністьякихwа®соиIапьнуспI.яіяованiсть

2 28О.ООО 2 280.ООО 2 261.21В 2 261,216 -18,7в4 -18.7в4

IЕ||| .,  ,,,                                                .,  ,,, 2171247                    -18  753
.      -|  |  .]  .qг=     -         -

112  | Виконання доDучень депvтmв мiськоT Dади         I              90 00ol                              |              90.ООО 89.968 89. 968                   -О, О32- J



ою ваDтосЛ пDидбаних подаDvнкiв  пDодvmвих набоDiв тошо
/ 4 с®реднi вюра" на одн® громадське об'еднанняветеDанiвадмiн.віmат`тис.гон.

28,141 28.141 27.316 27,316 -0,825 ю.825
ояснення шодо пDичин Dозбькнсmй мiж эатвоDдженими та [іосягнv"ми ооэvльтативними поіtазниками

Еконо мiя за теплопостачання
якостi

1

динамiка кiлькості эаходiв, спрямоЕюних назабезпеченняефек"вногорозв'язаннясоцiальнихпроблемвотеранiвтаосібзiнвалфністюупооiвняннiзпопеDеднiмDоком, %

21,62 21,62 21.62 21,62

2
вфсоток забезпеченост` фінансовою допомогоюпDове[іеннятелемаDаd]онv.%

100.оо 100.00 100.Оо 100,оо

3
впсоток забезпеченості адмінвитратимип]Омадськихоб'еднаньветеDанiв,%

10о,Оо 100,00 100.Оо 1оо.00
2 виюнанм доруч"ь д®путaтIв нIсьюі Dади

пDодvктv

1

кuіькістъ громадських органiэафй, яким буденаданоФiнансовvпiатоимкv.од.
4 4 4 4

затDат

1

обсяг фiнансово.Г пL4трими гіэомадськиморганiзацiям,зпднозверненьдопутатівмiськотоади,"с.гон.

90,Ооо 90.000 89.968 89.968 -0.032 -0,032
яl(ост '

1

вфсоток эабеэпечення закладiв громадськихорганiэафйiнвалiiвтаветоранiвФiнансовоюпщтримюю,эпднозверненьдепутапвмiсько.I`Dади.%

100 100 100 100

1 Зазначаються yci напрями використання бюджо"их коштiв, эатвордженi паспортом бюджо"о.і. програми.

5.4 "Вuюнання показнuкiв бюджвтнЫ програми порiвняно iз поиазниками поп®рвдньоао роrqГ':
/тис.  гI)н.\

№з/п Показники
ПопорфнIй р|к ЗвIтний рlк в[дхилоння виконання(vвlдсо"ахl

загальний сп®ціальний разом загельNий сп®ціальний разом загаііьі"й сгіоціаітьний разомфонJ) d)оm d)онJ1 фоm dюнд d}ондI Видатки (наданi креди") 2 529,З18 222,785 2 752,103 2 261,216 2 261,216 -1о,600 -100,000 -17,837
в т,ч.
Надання ф|нансовоТ пLдтримкигромадськмморганізаціямвотеранів іосібзінвапідністю,діяльн[стьякихмаесоціальнуспЕ>ямованість

2 529,З10 222,785 2 752,1ОЗ 2 261,216 2 261,216 -10,600 -100,000 -17,837II в т.ч.
IIIIII IIIIII

1показники эатDатII кiлькiстъ осiб, які" буде надана фiнансовадопомоганапDоведеннятелемаDаФонv,
479.оо 479,00 -100,0 -100.0II і{iлькiсть членj в громадсыоАх організаційветеDанiв,осiб

289 951,00 289 951,00 -100,о -10о,оII кIльі{ість членi в громадських орган iзацiйосiбзiнвалiднiстю,осjб
2 295,00 2 295.00 -100,0 -100,0II кількість громадсыих органiзащй осiб зінваліднiстю,од.

8,00 8,00 -100,о -100,0

2пок

кількість громадських організацiйветеоанiв,од.
15.00 15,00 -100,0 -100,0

азники п DодvктvII кiлькiсть заходiв, проведенихгDомадськимиоDганiэацiямиветеDанiв, од.
94,00 94.00 -1оо,0 -1оо,оII кiлькjстъ заходi в, проведенихгоомадськимиоDганiзацiямиосjб з
1 7,оо 17,00 -10о,0 -100,0II кількість громадсыа4х орп]н іэаціиветеранів,якимнадаетьсяфiнансовадопомоанапDОвеііеннятелемаDаd]онv, од.

з,00 3,оо -100,0 -100,0
3 Пока3ники ефек"вностi

\

середні витра" на проведення одногозаходугромадськимиорганiзацiямиветеDанів,тис.гDн.

4,73 4,73 -100,0 -100,0II середні витрати на проведення одногозаходугромадськимиорганiэацiямиосiб эiнвалiднiстю,тис.гDн.

4,19 4.19 -100,0 -100,0

I середні витра" на проведеннятелемаоафонv,тис.гон.
7з,33 7з,33 -100,о -1оо,0

4 Показники якост|

I ыдсоток эабезпеченостi фiнансовоюдопомогоюпDоведеннятелемаDаd]онv, %
100,оо 10о,Оо -100,о -100,0

II
динаміка кількості заходIв, спрямованюt назабезпеченняефективногорозв'язаннясоцiальнихпроблемветеранiв,упорiвняннiзпопеDеднімDоком,%

88,68 -   88,68 -100,о -100,0

II
динаміка кількостi заходiв, спрямованюt назабезпеііенняефек"вногорозв'яэаннясоцjальнихпроблемосiбз|нвалiднiстю,упоDiвнянmзпопеDеднiмDоком,%

73,33 7з,33 -100,0 -100,0I
I НаданняфIнвнеовdГТ:6ihF5iFййшгромадськиноб'еднанямв®т®DанIв

2 418,ЗВ2 2 41 В,ЗВ2 2171,247 2 171,247 -1о,22 -1о,220
Зменшення кількостi гDомадськюt об'еднань
1показники затDат

II оосяг видатків на проведення эаходівгромадськимиоб'еднаннямиветеранiв, тис.гDн.

1377,619 1377,619
обсяг витрат на проведеннятелемаDаФону,тис.гDн.

220`000 220,000
обсяг адWнвитрат на здіиснення дiяльностiоDганiзацiй,тис.грн.

57З,628 573,628
кількість член ів громадських об'еднаньветеDанiв,осiб

20 673.ОО 20 67З,00
кiлы{iсть осiб, яким буде надана фiнансова

448,00 448,00допомога на пDоведення телемаDафонv.
2 Показники пDодvкпrI кількIсть закодів, проведенюtгDомадськимиоб'еднаннямиветеDанiв, од.

24,00 24,оо



лькість громадських о сднань, яким
надаеться фiнансова допомога на

громадськюt об'еднань ветеран|в

3 Показники е
середнi витрати

середm витрати

на одне громадське

на проведення
телемарафону одним громадським

середнi витра" на проведення одного
заходу громадськими об'еднання м и

середнi витрати

4 Показники якостi

по эаходам на одного
ського об'е

забезпечення ефективного розв'язання
соцiапьних проблем ветеранiв та осiб з
iнвалjднiстю у порjвняннi з попереднjм

Зменшення

забезпеченостi
ських об'е

Виконвння

1  Показники зат

адмiнвитратими

ських об'с

дтрими громадським
органiзацiям, згiдно звернень депутатiв

2 Показники п

3 Покаэники

громадськ" органiзацiй, яким

розмiр фiнансово.і.

4 ПОказники якостi
відсотоі{ за

mдТРимки  1

громадськюt організацiй iнвалiiв та
ветеранiв фiнансовою пiдтримкою, зПдно

5.5 .'Вulіонання iнвеcтuцiйнuх (проеюr.iв) г1рограм'.:

код1 показники2

загmьни» оосягфIнансування
Г1лан на звIтний Виконано за ВIдхилоння Виконано всього

Залишокпро®кту п®рlод э звIтний пор|од фінансування на(програмн),всьогоз урахуванням зм|н майбутні періоди8=з.7

4 5 6=5-4 7

2.2I
капhальнIвидат"з      имаутр       н нябюдж®тнихустанов х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами юнтрольних заходiв..:

не виявлено ;

5.7 .'Стан фiнансовЫ-дисцuплiнu":

\едиторська, дебiторська заборгованiсть вiдсутня. ;
Е-

6. Узагафьнений висновок щодо:

актуальностi бюдж®тнс« проерани
Програмаэабезпечуепроведненнямiсцево.I.полi"кищодополiпшенняжипеэабезпечонняветеранjввiйнитаосiбзiнвелiднiстю,шануповагувсусmльствi;

еф®ктuвноотI бIодж®тнот програниВиконанняпрограмизабезпечитьі{онструк"внувзаемодію,соціельнепартнерствомiжоргаtlаминiсцевогосамоврядуваннятагромадськимиорганiэацiями,вшануваннягіаm
заmблих, патриотичного виховання молодi, эмiцнення ветеранського руху в мjелi.

о.я. полковнiкова
онiцm та прЬвищф

о.в. чехtюнова
анф та прьвиuр)



б,

1,                  з221
(к"квк мБ)

2,              0810000
(ктпквк мБ)

З,               0813221
к"квк мБ)

оцінкА ЕФЕктивностI БгоджЕтноТ прогрАми
за 2019 р|к

Уhі.авлlііііясоіцlалпыогозахистуносеіt®і...яЗапоі]ізькоТмісмdТDаді.
Офйь.ощраюm гсmовного роэпоряАниm)

УпDаЕLпIння соцЮлыіого захисту Nас®п®ііня ЗапорtэькоТ місыюТ роЕ]і.
(mймонуеання Цдпов]даіъного виюmвщ)

додаток
до Мотодичних рекомендацiй щодо эдiйснення
оцiнки офек"вностi бюдtкет"х програм

1060
(к®квк)

ГроіIIова іюмпеіісацb за mлеікі.і для отримання жилI прим|щ®нNя дгтя сімой осіб, виэначоних
абзоLtоми 5Ф пункту 1 статт] 1О Заtюііу Укрфи «Про статус в®теранlв в|йNи, гараNmТk соц|ального
захисту», дг]я ос|б э hіва.t|дн|стіо Н| і"ііти, яm Nасmла ві.аел|дох ітора..оііі.я, конт`р|L юалlіфа а6о
эааххворюваиня,одоржанихпLдчасб®зпос®редіIьоТучост|вонтифрористичN|йоп®раф,зоб®зп®ч®нні
ТГ провед®ниf], зд|йсн®і.н| заход|в Ь эобозпечоння нац|оіIаіtыіdТ 6еэпекі. | обороNи, в|дс|чl |
стримувоння збройііоТ агр®сfТ Рос|йсьіюТ ®одераШ у доі.ецыtlй то Лугаиськ[й обііастях, забезп®ченн|
" эд|йсі.®ния, ві.зі.оч®них пуі..пами 11 -14 чостини другdГ mттl 7 Заіющі Укра"и «|1ро елотус
в®теDаі.ів війни, гаіэантfТтх соцIалыюго захисту», та яіd поф®буюпъ погііпш®ння жи"юв..х умов

(наmіщпіоння бюдже"оT програіф

4.  МОm биЖО"оТ пр®грами:                  ::g:::#:НвТ#оИв|:н:Идg::Ш::#:О#П:НСаф Эа нележнi для отримання жилi примiщення для окремих катоюрiй

5. ОцINка ®Ф®іmявност| біодхфоТ прогроми за крі.юрLями:

5.1 "Вuюнання бIодIют.юП про®р"u з. нaпрям"u вuюрuст.ння бюдж®тнuх юulтIв.` :
(" mн.\

Nвэ/г'
ПокозNию.

гіііен э урахуванняи эм[н ЕіикоNано вLдхил®иня
зогальиий спеціельний розон заmьlIий сп®цIальLіи розом заг"ьний сп®ціальний ра3ом

dьоиJ) ьоNJ) ьонJ) `       .'L.    [     ' dьоNп dьанJ)
1. ВИдm. (.|.д.N| .О.4lОТИl 4 204,471 4 284,471 4 204,47081 4 204,47081 ®'Ооо19 ®,00018

в т.  ч.

.,.

гроіII®.. юіIг..IIс:.цЬ. з. II.п.оIаIII дт отріI.в.н.а mLлIприwlщ"ю®т®I...ФовI6..иэII.ч.IIш.бэ.ц.\Iu5Фпу.IItrгщі1вт.ттI1ОЗ.юIоіУкр.Тнu.ПРо®Т.Пі\Пэ•.т.р.нI.dйIIцuр.нтП"ооцI.пъ.ю.оэяIхuету».аItяо®IбэII...пIднIст\оLII.р\тu,ятн.ст.гI.вн.слIдоIIгюр....нIm.ю.от\п.Тк.пIцт...бов.эюорю..нIа,од.ртншпIдч.еб.эпо®.р.дньd€lго.етI..IIтuт.рорuетuчнIйоп.р.цп,з.е.зп..ю"I"пFю..д.II№,здIйеI-.онI..эюдI.Iзs.б.вгI.`о.нюн.цIоIв.пь"Л6.вгI.тIIо6®ронu..tЭеIчIIотрш\п.нтзбlіооwП-р.вПF\осIйвьkЫ®д.р.цПудо...цьМйт.Лу..нсьIеIОоGп.стх.з.6.зп.`юннI"ЮIйстIIня,®іIэн.`I.I.uхпунkТ.нu11-14`I.стuнuдр\р.diст.ттI7З.юIщіY.q.ПI.u=Г1ро®тоIтэр>в.т.р.нIввIйнu,uр.нтт*соцIиьII®.оз.хuетр.гп.ямгютD.еіпотьполIтгш.юаті"о.шіпяо.

4 2В4.,11 4 2В4.,11 4 2В4.1Т1 4 2В4.,11 0.ооо о,00о

1.1.1.IНmання гоошовоТ комп®нtnmза належнiдітя оtОиманняжI                                     I            4 264.47і |       4 2б4.4711                          I          4 264.4711      4 264.471 |                          I                    О.ООО1                   0.000

6.з "вuюнанllя р®э\рlьт®тuвнuх поюзнихIв бI®діIютнс« пр®®ра\Аu ва н.пр""u ВuЮРIIеТ®ННЯ бЮдЮТНИХ ЮuuТI®" :                                            (т". гt,н.\

№з/п
Поkфники

зпвердmено hаспортои оюдютнотhЁ)огФаии ВиkоиаNо вф-ення
0агельніій сгtецIаііьиий разом зогаііьгіий спец[фьни розом зогальний сп®ціельNии разомdонJ) '`1.   `   , dьонJ) .       ''^.    ]    ' d)онJI d)ОнJ)

нЮ.нт ~оq ю.г~цm з. "шI ат отрu.I.нIIя хшI гIрuнIщ"ня апя сIьI.О э..uблш ое16, в.tзн=ч.нш .6з.ц..I.і В-е пyгктr ! ®т.ттI 10 З.юw Yкр.Тни. аПро с"т`уе•~iыйни,~иёоцIмь~вяшстj».атосIбзI.h.пIднIстIоI.u.ру"яю.і.сг"..I..егIIдоItп®рт.Iт.юуrтгэт.kер_Iцт.цiо_эяшорю?!нт..од".ншпIдчюГ=±;;±рНньоq';::стI..нтuЬрtю"чнIОоhц[Ъэ.В.эп""нI"про..д.IIh,вдIйсI.®flнIз..юдI.I®з.6.зтч.нIа.н.цIстльШ_РипехuIЫ5отг.IдСIТIСТРuТ."З6РОйНdТ•"ПЬtюIйсьiЬ«®д"цПудоh.Ььmйт.Луuhь.dаоап.®тI<,з.В.вп.ч.ннI"здIйсн.тЪ..шн..Нн.Lхпvн"ни11.14ч.стILнIIдр\гМст.ттI1З.юнуУkр.«нIіаПр®вт.туе

•.т.D"I. ЫGни. u"нт« и соцIu\ьно.о s..оuОТ\г., Т. Яm_ Пs±±zПЕ±®tЁ±Т±±9П!П±±ШШ!±ЭЩ±ТВ9±!g±JlВ99±
эатоат

1

кmьюсть осіо э інь.щАнісmо, які потрео)ііоть гіопіпшення
з.оо з.Оо 3.00 з.00

nm
1

•алькість придоанюt юор"р.!
з.Оо з.оо э.Оо з.00

2 аагальна mоLш пошбаного mmі.  ю  м                             I                              I              244.86 I              244.88 |                244. 86 |             244.86 lI

еdюк"внафi
1

середня вартtсть одні€т придоанот квар"ри (оудинку) , тисьгФн.
1  421.49 1421.49 1  421.49 1421.49

2 соDа4м вавПсть 1 ю N  пвиАбаного житла  пэн 17 415.96 17 415.96 17 415.96 17 415.96

з сеDеАня mоLLіо пDи[Lбаного житгіа на одw сім'ю. ю. м 81.62 81.62 81.62 81.62

якостi

1

чост.ка эобезпеч®них іюmіом осіб э інволщнIсmо, якіпотDеО`потьпол|пш®ння.юотловихvмо..%
100.00 100,Оо 100.Оо 100.00

1 Зазначаються yci напоями викорисяання бюджетних коштiв, затверджонi паспортом бюдже"оТ програми.



/
'юэ/п

порз"ки поп.р"m plIз.пftыийсп®LшьниJ) звIтний рI[
/тис. гон.`Е]ідхиітеннявикоN.ння/vвLдсоткж`

dьаNJ| dьоNJ| рaз®иОЗ25б.8бо зlг"ьни,.^..'й і  сh.щальни.--..':;42е4.47081 рt3ом 3ОГmЬНИйdhllJl, сп®щоіtьний       р.эом930,9
вхА- (ноm' хmm')вт®ч.п1

З 256.8е 4 2б4,47081
dьонJ|зо.

р" іішя дгtі сіIm ®сіб, оі.з....mNх .ез_і. р ііуипу1стm1ОЗ.mуффіI.'-&hрОСПtФСРт.Рф|і.lй"г]р.ггг»Шсечі-пьііогФзш.фп..дпяо€ЮэlнвIлфістtоНгру".ярюст.m.t.mф®tпор.іі.Nм,юнтуз",ш|ч"фз.хIюрі®I"ня,од.фNхфч.се.эпос.рqиьотуч.стіе.»"тер®рNсп.чмоіюр.іііг,э.е.з"ічеиNіWпровфNняэдійсN.NнізuqдI.ізэ.е.згюч.ння.ещг®ифьI.оуб.зп."об®роі.N,.|дсIч||сфm.у..н"збр®йн®Т-JТРо€|й€-юонфр..і»уд®N.чьшт.іі]m.і.сьmобmстщэ.ефюч.нNі"ЗдmсЮию,ішзnч.мmіm..оI11-14ч.с"иидруюТmттI73.юнуУФ"N.Пр®СтфгС..т.рml..|йнN,г.Ршгmuсощl.bьногоэIхNсту».т.яdпотр.буіотьпоItlгіш.Nніі-еmvю,

llt

3 2бС 8еО З 26е 8еО 4 2е4.47081в т.ч.,.'', ,    `  ,    --    ,     ,  '`,  ,-   ,   ,,  '  ,'     „пр.Iшu|вг"ота.о.оовю,.івз.в~-"ц"иы`ТГТY1СПТI1_ОЗ©ОГY®."іIdlpoепі..тп:ып".ЕійнI,__©гтис®цI.п..оо.оз.iюеспuD,-дтJёIЕ---.I"пЮТю.Н1тппьт.-ет.п...I.dіюожпорL,Ёдф#Т==.оеф"лючn

З 25В.ВВО З 25е.ВВО

4 2е4.47081 зо.® зо.®

4 2Ы.47081

t,нф -ф,Ё&kLлро-б-зdг-зI-*,ф,"II.tv"оаэероо..оt
•ч"  РосIйс..ы  ®.ОтП  удтIь*ю"лlг"ю-bаоап.стяIе,±ЬLi-&ТОСЖТ_.|l.Н-Р!шп]пт"u11.1ечж"нuФу*дСЁТТщq7uЗ~еоцп_У"':Я%:ЖЖ==:Ж::=::=±;#Н"`,.,`,ц`

1 Показни" за"т                                                                                                                                                                                          ` 2б1.<7Оw                                   зоj)               зогgкq"стьаиеияіqпо
треоують полігішення ютлових умов,ад.

з.оо зоо зоо з
I

2 ПОК"июі пЕ"yктv                                                                                                                                                                                                                        .00                                        О.0                   o.o|Ёг±алmmошпDидбаногоmла.ю.мIі197.56і197.56і[244.86і24486іі239|

3 п                    ПDШба"Х "Е"Еl ЮVJlИНК|В). Од.                              I                              і                  3.Ооі з.0 30оI зооI I

2з,9ок@эники еd]еm4вност|.соЕmня"ошпDmсоіюго "ле на сшнv сIм'ю. ю. мсэредняваЁ 0.оI                      0,о

61.30 61.30 о162 8162 33
I

р        аднюі придоанно] кmр"ри `оудинкуj."с.гDн.
1  085 62 1  065 62 142149

.1 з3.1зо.9

оеD®дня веЕmсть 1  ю.м. пЕtи4баного житла. гон. 16 485.47 16 485 47 17415 96

1421.4917 30.9

показчп ни" якост|                                                                                                                                                                                                                                                     415.96                                              5.6                      5,6

астка эобезпече"х ж]mоі. сLмей за"блих осiб, яхiоmdvю"гіал|пщ®нняіюпловю{vмов9/о
100.00 100.00 100.00 100.оо о.0 0,о

.6 -Вu"aння Iнвок:ТlЮмш (про.оd\Iв) прсюр"+.

код1 пофNl"2
З.гфьNий обелгФ,м,,су"Nu

Г1JЮН IЮ 3ВI"ИйI
ВИЮИ.ИО 3.

IIIIIIIIIIIIII_
вф-иня Виюноно зфишок

про.кту (про"Nи),всього3 п®р од зураху"нням 3м|н4 звh"ий гюр|од всього Ф|мнсуЕюнні] ном.йбу"lперiоди

б с  Е=  б _ 4 7 8Ез-7

2.2I ы видп" э іфNіI.mя бгод-"х уml.ов х II,,,,,,,II,,,,II,_ х х

5.е"н"внп:"ФIн.нс"шпоруul®ньз®р®з]mьт.rт\ш.ю.IтрыьнuхзuодIв":
вдсу"I;

5.7 -Ст.н Фlн.IюоеdТ дuсциплIнu" :

±±iобhорфкаікредиторсьюэоооргованістьнопочатокIкіноцьрокувфсутня:
чgг узогальи®ни й висновоk щодо:

жJЕ##длЁяЁй#;
щтіIвностIеIооютI.ыпро.р"IIэабезпочоно Iмюнання завдmь прогр"и при використаннI біодших юштів,'

юрIIсIю®tt\IбI®0DютI.оqпр®.р"
заб®пел®новиюнаннядерфнихпрограмсощельноюэахистунасолонмвпповLАнодовимогчинногоэаюнадавства;



Е=

1,                  3230
(ктпквк мБ)

2,               0810000
(ктпквк мБ)

ОЦ|НКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮдЖЕТНОТ ПРОГРАМИ
за 2019 рiк

УпраЕLпiння соцjагіьного захисту населегіня 3апорiзькоТ мiськоТ ради
(найменування головного розпорядниkа)

Управлiння соцiалыіого захисту населення ЗапорiзькоТ мiськоТ ради
(наймонування в{дповL4альнопо викоmвіф

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцінки ефекти вностj бюджетних програм

З,               0813230                              1040
ктпквк мБ)                            (кФквк)

Виплата державноТ соцiальноТ допомоги на дiтейсирiт та дiтей, позбавлених батькiвсыюго
пiкііування, у дитячих будинках сiмейного "пу та прийомних сiм'ях, грошового забезпечення
батькамDихователям i прийомним батькам за надання соцiальних посііуг у дитячих будинках
сiмейного "пу та прийомних сiм'ях за принL"лом "гроП ходять за ди"ною" та оплата послуг
ij здiйснеIіня патронату над дитиною та ЕIиплата соцiальгюТ допомоги м утримання дитини в
сiмТ патронатного вихователя, пiдгримка малих гDупових будинкiв

фіайменування бюджо"оТ програми)

4.  Мета бюджетно.і. програми:      НадаННЯ СО1`|аЛЬНО.I. дОПОМОГИ д1ТЯМ-СИРОТаМ Та дIТяМ, позоавленим ОатькIвського піклування, на утримання
дитини в сiм"і. патрона"ого вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам i
патронатним вихователям за надання соцiальних гюспуг у дитячих будинках сiмейного типу, прийомних сiм'ях
та сiм'ях патронатних вихователiв эа принципом "грошi ходять за дитиною"

5, Оцiнка ефеюивностi бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 "Вulіонання бюджетнЫ програми за напрямами використання бюджетних коштiв":
'тис. гt'н.)

N=з/п
показники

mан з урахуванням змIн виконано Е}ідхилоння
загальний спеціальнии разом загальний сп®ціальни раэом загальний спеціальний •    разомdэонд dьонд dьонд й d,онд dьоt'J) d)онд

1. вида"и (надані креди"і 4 794.396 4 794.396 4 794.394 4 794.394 Ф.оо2 ®.оо2
в т.  ч.

1.1.

\,\|,,\u \,Е,,я\ч®,|\,, ~\,,\,u,еD,т\,, |,|,,\,,,п\,®|,надtтвй-uріттад1твй,позбавленихбатькiвсьIіовопiкпування,удитячихбудинювхсIмейновотигтутапрIійомнuхсlIA.ях,грошовогозабвзп®ч®ння6атьюм-виховатвлянIп|эuйомнIімбатькамзанвданнясоцIагIьнuхпослугудитячихбудинкахсiмейно8отипутаприйомнихсім'яхзапрIінцuпом"грошіходятьзадuтиною-тэогитатвпослу8i3здIйснвнняпатронатунаддитиноютавиплатасоцIальнотдогIоногuнаутриманнядитинивсIмтпатDонатноговuхователя.

4 794.396 4 794.396 4 794.394 4 794.394 ®.Оо2 •о.Оо2

і.і.і.|Наданнядопомоги надhейсиоh.тадiтей. позба|        2150.859|                             I      2 і50.859|      2150.857|                           l      2 і5o.857|             О.oo2|                             |                 Ф.оо2

і.і.2.|Наі]ання сош.ельноТдопомоги на дh.ейсиDiтта d         2 64З.537I                               |      2 64З.537|      2 64Э.537|                             |       2 64З.537|                          |                              |

5.2 "Вuконання бюджетноiГ програми за джерелами надходжень спецIального фонду":
("с. гDн.\

N=з/п
Показники Ппан з урахуванням зм|н Виконано відхmення

1 залиLLюк на початок Dоку х х
в т. ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позик
2.з. повеDнення кредитiв
2.4. нш| надходження

з Залишок на кiнець року
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. інLLмх надходжень

5.З "Вuконання результативних показникiв бюджетно1Г програми за напрямами використання бюджетних кошт1в":
(тис.  гDн,\

N9з/п
ПоItазники

ёатверджено паспортом оюджетноіпDогDами виконано В|дхилсння
загальнии споціальний разом загальнии сп®ціальни разом загальний споціальнии разом

''.` d,онд dэонд й dьонд d}онJ) d)онд
7 Надання допомоги на дIтейфuFIIт та д1твй, позбавлених 6атькiвського пiклування. якI виховііються v прийомних сIм'яі(. вDошового заб®зп"оння пDuйомнuн

затоат

1

видатки на вигшату сощальноі допамоm надiтейеирп."дп.ей,позбавленихбатькiвськогопiк7тvвання.тис.гDн.

1  567.938 1 567.93О 1 567.936 1  567.936 ю.002 Ф.002

2
видатюі на вигIлату допомоги на прийомнихдhой.якiмаютьвiкдо6Dокiв.тис.гон.

464.ОЗ1 464.ОЗ1 464.031 464.ОЗ1

з
видатки на виmату допомоги на прийомнихдiтей.як|маютьвiкв|д6до18оокiв.тис.гDн.

95З.289 95З.289 95З.287 953.287 ю.002 ю.оо2

4
видатки на виплату допомоги на прийомнихдГгей.якiмаютьЫквLд18до2ЗDоttlв."с.гDн.

150.618 150.б18 15О.618 150.618

5
видатки на загальнообов'яэкове державнесоцiальнестоахvеання.тис.гон.

89.298 89.298 89.298 89.298

6
видатки на виплату грошового эабезпеченняпDийомнимбатькам.тис.гDн.

49З.623 49З.623 49З`623 49з.б23

7

Еіидатки на виплату грошового заоеэпечення эобмеженнямв1.5про>китковихмiнjмумjв,тис.гDн.



/

1 Зазначаються ус| напрями використання бюджетних коштIв, затверджен| паспортом бюдже"о.I. програми.

5.4"ВиконанняпоказнuкjвбюджетнЫпрограмuпорIвняноlзпоказнuкd;Ипопер6'дньогороку":



допомо" на дIт®й€иріт та дітей,
позбавпених батьківського піmування,
у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних с|м'ях, грошового
забеэпочення батькам-виховатолям і
прийомним батькам эа надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейиого "пу та гірийомних сім.ях за
принципом "гроші ходять за дитиною"
та огілата посгіуг |3 здійсн®ння
патронату над ді4тиною та вигLпата

дiт®й. позбавл®нuх батьківського
пiкгіування, яIіI виховуються у
прийомних сiм 'ях, грошового
забвзпечвння п ийомним батькам

1 Показники зат

Е=

дiтей-сирiт та дітей, позбавлених
батькi вського пiкл
видатки на виmату допомоm на прииомних

дiтей, як| мають вiк вiд 6 до 18 рокiв, тис.

дiтей, якi мають Ык вiд18 до 2З рокiв, тис.

видатки на загальноо язкове державне

видатки на вигшату грошового
забезпечення п ийомним батькам

забезпечення з обмеженням в 1,5
ожиткових м|нiм

в розмiрi З5 % в|д розмiру соцiельно.і.

2 Показники п

прииомних дітеи, які мають
окlв, осiб

прииомних

прииомних дітеи. якI мають

з показники е
тривалість пере ування дитини у

сiм'і., яка мае вік

прийомний сim., яка мае вiк в|д 6 до 18

прийомний сiмrі., яка мае вiк вjд 18 до 23

дiтей вiком до 6 рокiв, що виховуються у
прийомнюt сiм'ях, яким призначена

д|тей вiком вiд 6 до 18 рокiв, що
виховуютъся у пр'ийомних сiм'ях, яким

розмір грошового
забезпечення п

4 Показники якостi
бать,{iв, г

прийомних сiм'ях (гюрiвняно з минулим

cupIm та дIтей, позбавлених
батькiвськоео пIклування, як)
виховуються у дитячих будинках
сIмейного тuпу, грошового
забезпечення батьI{ам ЗЗil7_7,ЗЗ5

1  Показники зат
видатки на загельноо язкове державне

видат" на виплату гроціового
забезпечення батькам вихователям. тис.

забезпечення з обмеженням в 5

забезпечення в розмiрi З5 % Ыд розмiру

виплату допомоги навидатки на
якi мають вiк ві

видатки на виплату допомоги на
якi мають вiк

вида"и на випгіату допомоги на
якi мають вiк вi

дiтей-сирiт та дjтей, позбавлених
батькiвського пікл
видатки на виmату допомоги на

iв, які мають вIк



видатюі нвихованцiа виmату допомоги нав,якімаютьвiквiд18до 23
16.00о 16,000 -100 000 -100 000

I видаткивихованц виплату допомоги на.якiмаютьвiквiд6до і8 Dокiв.
20.000 2о,ооо •100 000 - 1 00 00О=,'`  .   ,',дiтей-сирбатъкiвсь t]иі і. іа і у €UцIа. іьг.uі дuгіuіvіuі и гіатадiтей,позбавленихогопiклування.осiб

9,000 9,000 •1ОО.000 •1 ОО ООО2 Показники пDодуктv
у.осiбкiлькiстьбат..б

37,00 з7,оо -10о.0 -100.0

кількість доJl.кількістьд
ькі в-вихователів, осіитячю{оудинківсімеиного типу,Iтеи-вихованцівякімаютьвіко з5,00 з5,00 6,Оо 6.Оо -82.9 -829

6,00 6,00

6 Dокiв, оскількIсть
дбтеи-вихованівякімають

5.00 5.00

6 до 18 Doкількістьд
ц   ,                    в'квIдв.осiби-вихованівякімаю

41.00 41,оо
18 до 2з D

ц   '                тьв'кв'докiв,осiб

З Показники ефективності

середня трвихованцятипv,якiмиваЛсть перебування дитини-удитячомубудинкусiмейногоаютьвiквiд6до18Dокiв,мiс.

1200 120о
середня трвихованцятипу.якiм*=,-'.-ивалiсть Iіеребування дитини-удитячомубудинкусI.мейногоаютьвiквiд18до2ЗDокiв.мiс.'=`'.-.-.'=-...,''.'

12.оо 12.00р                   р    у           ди,-ив"ованцяудитячомубудинкусiмейноготипу,як|маютьв|кдо6Dокiв,мiс.

12,Оо 12,00J    -,  ,дiтейвiкомдитячихбупризначена

до 6 роі(iв, що виховуються удинкахсiмейного"пу,якимдогюмога,гон.

З ЗЗ8.34 З ЗЗ8,34'   J    . '  'дiтейвiкомвиховуютьстипу,якимсе
вiд 6 до 18 рокiв, щояудитячихбудинках сiмейногопDизначенадопомога,гDн.

4161.б6 4161.66
редньом'эабезпечен"tзг,„Iсячнии розмIр грошовогонябатьків-вихователів,гIэн.

9 041,24 9 041 ,24L,дрвюtованцятипv.якіма |і  uуt]аііг" дигипиудитячомубудинкусiмейногоютьвiкдо6Dокiв.дн.

4 Показники якост '
J , .„  ,,  `дитячихбуд(поDiвняноіDкu.I і ді і tзи, нкI ьихUвуюгься уинкахсiмейноготипузминvііимDоком`,%

100 оо 1 00 00

5.5 .'Вuконання iнвестuцiйнuх (проектiв) програм'.:

код1 показники2

_   ,'   _    .  '   о ,    -фінансуванняпроекту
плаи на звhнийпеIoз Виконано за

ВIдхилення виконано Залишок

(програми),
рдурахуванням змін зв|"ий пор|од всього фінансування намайбу"|періоди

з 4 5 6=5.4 7 8=з_7

капітальнI вида"и з      има
2.2 утр      н нябюджотнихvстанов х х х

5.6 "НаявнIсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв":

ыдсутнi;

5.7 "Стан фiнансовЫ дисцuплiнu":

~jдебiторськаIItредиторськазаборгованiстьнапочатокiкiнецьрокувiдсутня;

6. Узагальнений висIіовок щодо:

актуальностI бюджвтнЫ програми
е актуальною діія подальшо.I. .і.і. реалiзацгт;

вфрктив ностt бюдж®тнот програми
забезпечено виконання завдань програми при використаннi бюдже"их коштlв, свосчасно затвердженi паспорти бюджетних  програм;

корuсностI бюджвтнЫ програн
забезпеченовиконаннядержавнихпрограмсоц!альногозахистунаселенняв|дповiднодовимогчинногозаконодавства;



Е=

-

зозе    ,   \',  г.J!);

(кmюк,мв)

ОВ1000О
(mквк мБ)

ОВ130З®
mквк мБ)

4.  Mm бн~ОТПкрГР|",:
i

ощнкА Е®Ективності БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 р|k

),\

УпрфmNясоціагіы.Ьюзохі.стуюс®л®ііняЗапоDіэькотмIськот.ши
!                                                                                                             (найіIеііуоання гQповного розпорядниm)

УпраЕLп|ння соц|алы+ою эахі.сту mсалення ЗапоD|эькdт мIськdT Dаді.
(mймсщр!ання вЩпов|догіы+ого еі.юнавця)

додаток
до методичних рекомендацiй щодо эдiйснення
оцiнки ефек"вності бюджетних програм

107о
(кФквк)

Компенсаційиі випло" на пLльювий проЩд ®пекmотронспоі]юм ою®мим катоюDLям громадян
(найионування бtqд>іm.от прогр")

Забфзп®чення надання пLпьг окремим катогорiям громадян э оmа" послуг эв'яэку, проTзду, санаторно-юірор"ого
лііqівання, р®монту будинків і квар"р та компенсаціТ витрат на аЕгтомобLльно паливо

1 За3начаються ус| напоями використання бюдже"их юLLпiв, заггвердженi пасг`ортомбюдже"о7 пі)ограми.



5.5 "Вuюнання Iнв®стuцIйнuх (про®тIIв) провр"" :

код поmзии"
Зогuьиий обdгФlN.Nсув.ння mан на звmий Виюиоио эa вLдхmеl'ня виконано зеліішок

про®кту(прогр.ми),всього п®рIод зур-нt,яu омlн 3вI"ий п®рIод всього Фін.Nсуmння намайбу"Iп®рlоди

1 2 з 4 6 е f= 6 . 4 7 8=э.7

2.2 к.пmльні видотк]. з утриюння еюд]к®тних установ х х х

5.В -НаявнIсть фIнансових поруш®нь эа р®зультатаwu юнтFіопьнuх заход1в-:
впсу"i;

6.7 -Стан ЩтнсовdТ дuсщIпr\Iнu-:

добiторська I кредиторська 3аборгованість на початок j кінець року вПсу"я ;

6. Узегmьнег.ий висновох щодо:

вту.пь.нтIбюоют..drпро.р..Iи
е актуельною для подальшот п роалізаф;

ЪфЖе#'ю#ел#g#а#фШграТмипривиюриmнніюшті.вбюджотумюта,
юрuсностIбю"тжRпро.р.\I
3абозпечоно виконання м|ськоТ програмі. соЩельного эахисту населення ;

Оовюепюоювих южI\IдНв б\оОют.оdГ про.р"u
фiнансування в настуііних роках дозволить забезпечити виконання м|скоТ програми соЦального

НвNвгIьнuк управгі1ння еоц|вIіьноэо з.хuсту н.с.п.нIIя ulсьюU р.Оіі

L

(ініц|ели то прkзвище)

о.в ч®хр®-
(lн|ц|а" та пріэвище)



с-
ОЦ[НКА ЕФЕКТИВНОСТ| БЮдЖЕТНОТ ПРОГРАМИ

за 2019 рiк

1,               ЗО41                 Управлiнм соцiального захисту населення ЗапорiзькоТ мiськоТ ради

додато,{
до Методичних рекомендацiй щодо эдійснення
оцінки ефективностj бюджетню{ програм

(і(ТПЮК МБ)                                                                                                                               ф+айменування гоfтовною розпорядника)

2,           0810000              Упра.влiння соцiального захисту населення 3апорiзькЫ мiськоТ ради
Ф(ТПКВК МБ)                                                                                                                                          (наймонуЕіання сbгюЫдального виіtонавця)

З,               0813041 104О             Надання допомоги у зв.язку з вагiтнfстю i пологами

5.2 "Вuконання бюджетнО]Г програми за д.іжерелами надходжень спецiального фонду.. ..
'тис. гDн.)

`,.з/п

Показники план з урахуванням змін виконано В|"илоння

1 залишок на початок Dокv х х
в т. ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 надходження
в т. ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позик
2.з. повеDнення кредитiв
2.4. iншi надходження

з Залишок на кiнець Dокv
в т. ч.

з.1. вііасних надходжень
з.2. iн Lш" надходжень



5.5 "Вuконання iнвестuцiйнuх (проектiв) програм":

код Показники
фінансування Пііан на звIтний виконано за В|дхилоння виконано ЗалишоIt

проекту перlод з зв|тний п®рlод всього фінансування на
(програми), урахуванням змін майбу"l п®рlоди

1 2 з 4 5 6=5_4 7 8=з_7

2.2
капітальні Еіидатки з утриманнябюдж®тнихvстанов х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв":

вiдсутнi;

5.7 ''Стан фiнансовоI дuсцuплiнu"..

дебiторська і кредиторська заборгованiсть на гючаток i кiнець року вiдсутня;

6. УзагальнеIіий висновок щодо:

актуальностI бюджвтны програми
е актуальною для подальшоТ і.I. реалiзацГі.;:

-'   ефектuвностI бюджетноТ програг"
забезпечено виконання завдань програми при використанн| бюджетних коштiв, своечасно эатверджен| паспор" бюджотних  програм;

I<орuсностI бюджLэтнЫ програм
забезпечено виконання державних програм соцiального эахисту населення вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

--..йй....`...__.---...-:-`..:=.....=.-г

`-



Е=

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтно.і. прогрАми
за 2019 рiк

ЗО42                 Управлiння соцiального захисту населення Запорiзько.і. м|ськоТ ради

додаток
до методичних рекомендацiй щодо эдійснення
оцінки ефективності бюджетнюt програм

(КТПКВК МБ)                                                                                                                                   (найиенуеання голоеного роэпорядниіtа)

0810000              Управлiння соцiального захисту населення Запорiзько.і. м|сько'Г ради.
(КТПКВК МБ)                                                                                                                                   (найменуванtія вnповідального еиконавця)

081 ЗО42                      1040             Надання допомоги при усиновленн| дитини
КТПКВК МБ)                                0(ФКВК)                                                                                                                       (найменуеання еюджотноТ програми)

4.  мета бюджетнот програми:     Забезпечення надання допомоги сlм'ям з дiтьми, державно.I. соцiально.і. допомоги малозабеэпеченим сiм'ям,
тимчасово.і. допомоги дiтям

5. Оцiнка ефективностj бюджетно1. програми за критерiями:

5.1 "Вuк:нання бюджетнЫГ програми за напрямами використання бюджетних коштiв":
'"с. гDн.)

№з/г'
Показники

план з урахуванням змін виконано Ві"илоння
загальиии споціальний разом загальний споціальни разом 3агаііьгіии сп®цIальнии разомd,онд dоонд ьонJ) й d}онд d)онд dэонд

1. вида"і. fнадані ItDодіm.) 1 бо7.893 1  607.893 1290 129о -З17.893 В17.893

в т.  ч.
.,. Надання допомоги пI.и vсuновленнI 1 6О1.893 1 6О1,893 1 29О.ООО 1 z9О.ООО 317.В93 •З17.В9Э

1.і.і.|НаданнядопомогипDиvсиновленнiдитини          1         1607.8931                                1       1607.89З1       129О.ООО1                             |       129О,ООО1         З17.О93l                               1              -Э17.893

5.2..вul<онання бюджетноТ програми за джерелами надходжень спецiаЛЬНОГО фОНдУ":                                                                              (тv\с. ".`
IчЁз/п

показники План з урахуванням зм|н Виконано В|дхил®ння

1 залишок на початок Dоку х х
в т. ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позик
2.з. повеDнення кDедитiв
2.4. iн шi надходження

з Залишок на к|нець року
в т. ч.

з.1. власнюt надходжень
з.2. iнших надходжень

1 Зазначаються yci напрями виі{оDистання бюджетних I{оштiв, затвердженi паспортомбюджетно'I' програми.

5.4 nвuконання показникiв бюджетно]Г програми порiвняно iз поtіазнuками пОПеРедНЬОГО РОКУ..:                                                            ("с. п,н.`

№з/п
Показники

попередній рIк ЗвIтний р|к
Бідхmоння вико/vвідсоткахнання'

загальний сгіецLальнии разом загальнии споціальни разом загальний споціальний разом
dьогIJ) dьонд d)онд й d}онJI d)онJ1 d)онд

! Видатки (наданi кDедити) !    1259,900! 1 259,900!  1  290.000 !  1  290,000!            2,389! 2'з89 !?

Iв т.ч.                                                                                               I l [ ll

г1аддитиання допомоги при усиновпонн[ни
1  259,900 1 259,90О 1  290,000 1  290.000 2,389 2,389

1в  т.ч.                                                                                                                                     l                                             1                                                 1                                         I I] ] [

наоання аопомоги при усuновленнIдитини
1  269,9ОО 1 259.9ОО 1 290.ООО 1 29О.ООО 2,39о 2.з9о

1 Показники затDат
витрати на надання допомоги приvсиновленнiдитини,тис.гDн.

1  259,900 1 259,900 1  290.000 1  290,000 2.389 2.389



5.5 "Виконання iнвестuцiйних (проектiв) програм.':

код Показники

.   .,   -    '     , .фінансуваmя
План на эвітний виконано за В|дхилоння Виконановсього Залншок

про®кту п®рlод з зв|тиий п®р|од фінансування на
(програми), урахуванням эмін майбу"I п®рIод,'

1 2 з 4 5 6=5_4 7 8=з_7

2.2
капітальні видатI{и з утриманиябюz[жетнихvстанов х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв":

вiдсутнI;

5.7 ''Стан фiнансовЫГ дucцuплiнu":

дебiторська i кредиторська заборгованiсть на початок i кiнець року вiдсутня;

6. Узагальнений висноЕ]ок щодо:

актуальностi бюдж®тноТ програми
с актуальною для подальшот .I.і. реалiзацГі.;

®феIтuвностI бюдж®тнЫ програми
забезпечено виконання завдань програми при використаннi бюджетних коштiв, своечасно затвердженi паспорти бюджетних  програм;

корuсностI бюдж®тнон програм
забезпечено виконання державних програм соцiального захисту населення вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

•

J



Е=

1,                  3043
(ктпквк мБ)

2,              0810000
(ктпквк мБ)

З,              О813043

ОЦ|НКА ЕФЕКТИВНОСТ| БЮдЖЕТНО.I. ПРОГРАIV|И
за 2019 рjк

шЕшнясофьногоЗаХИфНаСеЛ"ЯЗаП:нРй]:оЬн:вОа.f:нТ::оКв::'г?-:#

щрLелiнн%оціальногозаХИСТУНаСеЛеННЯЗаП(3аЕ|Зо:уКв:!.нТЁ:оКв3ГелРь#Г-вiiБЕаБiБ

додаток
до Методичних рекомендацій щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних гірограм

1040
ктпквк мБ)                               o(®КВк)

нздащдопомо"ПРИНаРОдЖеНН'дИТИТнИаймону8аннябюджо"оt=ЕБ;jБ

4.  Мета бюджетноТ програми:     Надання допомоги сiм'ям з дiтьмwалозабезпеченим сiм'ям"мчасовоТ допомоги дiтям

5. Оцlнка ефективностI бюдже"оГ I]рограми за критер|ями:

5.1 "Вuконання бюджетнЫГ програми за напрямами використання бюдж®тнuх коштIв-:
Nзз/п1.

ПоказникиВидаткиlнадан]хоеди")
плаи з урахуванням змiнзагаііьііииСі1еЦlаJlЬНИИразомd]онJ]d)онд26 IIIIII,IIIIIIII_ 'тис. гDн,\виконано Відхигіонм

загаітьнииdэонJI2448е2.68б47244В62.685 спеціалы+ийdэонJ) разом загальнийd)онJl спеціаітьнииd)онд разом

.,.

в т. ч.НВЭЭЗ±шЭ9в9!моаuпрuнагI6бiПFйТijд
9 35З.322259Э6З.322 259 36З.322z5935З,322 244 8е2.С8647 -14 4ЭО,®ЗСбЗ•1449О.ВЗТ -14 49О.®З®53

нн' аитини
244 В62.685 •1. 19О.6371.1.1.|НаданнядопомогипDинаDодженнiдитини|25935З.322|I259353.322|244862.685||244862.685|-14490.637||-14490.637

5.2"ВuконаннябюджвтМпрограмuзаджервламuнадходж®ньспвцiальногофонду":

5.З"Вuконанняр®зультатuвнuхпоказнuкiвбюджвтМпрограмuзанапрямамuвuкорuстаннябюдж®тнuхкоштIв":

№з/л7
ПоказникиНаданняд

IIk-.-- 'тис  гDн \затверджено паспортом оюджетtіоіпDогоамизагальнийспеціагіьний
Виконано Ыдхиііоння

dэонJI d)ог'J1 разом загальгіииdэонд спеціальнийdэоид разом загальнииd)онJI спеціальний•..± раэом
прод

-.,      .....-.       :...    .       =ктvкількістьодержувачіввиплато

1

`            ;   дноразовоічастинидоIіомогиприt{ародженн|дитини,оdб

680.Оо 68о.оо 458,00 458 00 -222 0о

з\      2

н  tJ   у        -`t)иіі.іаіі щuміu»чпuічастинидопомогипринародженнiпершоТдитини.ос'б,.`..'=...'==.==

15 729,00 15 729,ОО 17125.00 17125 0О 1  396 00

-222,оо

з

v  у          \  и'U'а,, u+uм,-чпu,час""доломогипринарqдженнiдруго.I.дитини,осI'б 1  396.00

4

г,  ,          \     ','а', LLluм,'"чг,l,,части"допомогиIіринародженнiтретьоi танаступнотди"",0dб

698 0о б98 00затоа,Iт                                                                                                                                                                                                    619,ОО                                              619.00                  -79,00                                                 .79.оо
витра" на надання допомоги при народженнідитини,тис.гDн.

259 35З,322 259 35З З22 244 862 бО5 2448

lIIIIIIII_II'I_IIIIIIIIII_
еФект1ивносЛ                                                                                                                                                                                                                                      62,685        -14 49О,637                                     .і4 4gо.637

при народженtі| дитини.гDн.
10 320.ОО 10 320,ОО 10 320 00 10 Э20 00

2

соредньомісячнии розмір щомісячноі частинидопомоmпринародженЛпершоТдитини,гDн.середньомісячниирозміомIсяо

860,00 860,00 860.оо 860 0о

з

р щ          чн  і ііастинидопомогипринародженн|другоТдитини,гDн..=.=,...'_..-,,'

4'

р       у uJuмю"-l,, чdL,'ип„догюмогипринародженнiтретьо.і.танаступноУдитинигон.

1  530,43 1  530 43 1  536,б1 1  536,61 6,18 6J8IIIIIIIIlJЕ-
1Зазначаютьсяуdналрямивикористаннябюджет"кошт|в,затвердженiпаспортомбюджетноТпрограми.

5.4"ВuконанняпоказнuкIвбюджетМпрограмuпорIвняноIзпоказнuкамuпопер®дньогорокУ:

№з/гl!!
ПоказникивидатI{и(наданіюеи   )

Попередній р|кзагальниисгі®іал IIIIIIIIIII_ 'тис. гDн,'
звl"ий рIк відхилоння виItонанняіvві[]соткахl

d)оидi282694,293
ц    ьнииdонJI разомi'282694,293 загальнииd)оNд споціальнийdьонJ) разом загальни»dонJ) споціальнииd)онJ) раэом

дти i244 8б2,685                          !244 8б2 685 -13 383 13    8з.[l в т.ч.                                                                                        l IlIIIII-I- l.If
l

•.!l



5.5 "ВиItонання IнввстuцJйнuх (про®IтIв) програм":

код1 Показниіtи
загальний обсягфінансування

План на звітtlий Виконано за
В]дхил®иня Виконано всього

з"ишоt
проекту порIод з звh"ий ,'®рIод фінансуЕіання на

(лрограми), всього урахуванням змiн майбутні п®рIоди
2 з 4 б 6=5'4 7 е=з.7

кагі"ьні в
2.2 идатки з утримаіінябюііжотнихvстанов х х х

5.6 "НаявнIвть фIнансовuх поруш®нь за р®зультатамu контрольних заходIв":

вnсу"i;

5.7 .Стан фiнанвов®I дucцuплIнu":

дебiторсьіtа i кродиторська заборгованiфь на початок I кiнець року вфсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальностIбюдж6тнЫпрограмu
3 актуальною для подальшоY Гі. реал|заф;`-
ефоктuвностI бюдж®тнdii гірограми
забезпечено виконання завдань програми при використаннi бюджетних коштiв, своечасно затверджвнi паспорти бюджотних  програм ;

корuсностI бюджвтнЫ програм
забезпечено виконання дерх@вних програм соЦального захисту населення в.щповiдно до вимог чинного законодавпоа;

сту населення ;

%,=.елП„О#"#ф":Хи#оа)

#ЁLиЧтеоХ#в#:о)-



Е=

1,                 3044
qпквкмБ)

2,              0810000
(ктпквк мБ)

оцінкА ЕФЕктивностI БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 р1к

щEавлiннmоцiельногозахиСтУНаСелеННЯЗ(:аПй::;;вЕ:нО:'.юМл'оСD:оК:.';:з=jk

цц±ннясощmькрLщ+щ"-ННЯ#ЖР"d=Ё

додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцiнки ефективності бюджетнюt програм

З,              О813044                           1040
хіттккнБ)                    оФФіазіо                                                                   --        щmун" а_m'jt:ij[;[Б--' ------

4.  мета бюджетноі. програми:     ЗабеЗпечеНня надаНня допомоги сiм'ям з дiтьми, державно.і. соцiально.f допомоги малозабезпеченим сiм'ям,
ТИМЧаСОВО.і. доПОМОГИ дiТЯМ

5. Оц|нка ефективностj бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюджетноI програми за напрямами використання бюджетних коштiв..:

надання догіомоги на дiтей, над якими встановлено опіку чи піклvвання

N9з/п1.
показникивиа(I

планзагальнийd,онд з урахування м змiн виконано вjдхил®ння
'тис. гDн.\

спеціальнииdоонд разом эагальнийdонJI сп®ціальнийd,онд разом загальнийdьонд споціальнийdьонJ)
.   разом

д  тіm  надан  кDедиггиівт.ч. 45 598,408 45 598,408 З6 992,7ЗЗ З6 992.7ЗЗ ® 605,б75 В 605.€76

.,.

•=,=      _   ,.    ,    .-       ,  ,      =        „  .естановIіеноогIfкучипiклування

45 598,408 45 598АЮВ З6 992.7ЗЗ З6 992.1ЗЭ 8.             .   бО5.675                                        Ф бО5.б75111lн

.     аданнядопомогинад|теи.надякимивстановЛ      45598,408|                             |       45598.4o8|       З6992.7ЗЗ|                           |      З6992,7ЭЗ|     е605.675|                             |         €605.675

5.2 "Виконання бюджетнЫ[ програми за джереwіамu надходжень спецiального фонду":

5.З "Вuконання результативних показникiв бюджетнЫi програми за напрямами використання бюджетних кошпг1Iв":

1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затверджвнi паспортом бюджетно.I. програми.

5.4 "Вuконання показнuкiв бюджетнЫ програми порIвняно iз показниками попереднього року":

N8з/п
показникиВидатки(наданікDедити)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ '"с. гDн,\
Поп®родн|й р|к Зв|тний рfк Е)ідхилоння викоіvвідсоткахнання'

загальнии•d)оt'д спошальнииd)онд разом эагальиииd)онд!З69927ЗЗ спеціальні.йdьонд разом загальнийd'онд сп®ціальнийdьонд разом
7' !4 ! Зб 992,7ЗЗIJ I

I в т.ч.гіадання допомоги на дітеи, над якимивстаноЕіііеноопiкучигіiклvвання [    З4 657,681 [ l l l

6,737l

З4 е57 681 З6 992 7ЗЗ Зе 992 7ЗЗ 6,737                                                    6.737lвт.ч.,,,,,,,,,

г1ааанняоопомогuнаоiтвй;ji5д3iЩПйuвстановленоопfкучипIклvвання
З4 В57.681 З4 65Т,В81 З6 992.7ЗЭ ЗВ 992.7ЗЗ -`б, 74о                                 е, ,„



5.5 "Виконання Iнвестuцiйнuх (проектiв) програм":

код1 показники2

llllllllllllll-
фінансуванняпое план на звітнийl викоиано эа

Вiдхилоння викоиано зфишок
ркту(програми),з п®р од зурахуванням зм |іі4

эвlтний Iіор|од5 всього7 фінансування намайбутtllперlОди

Z=. е=з_7I{апітальmвидаткизутримання

2.2 бюджотн их vста нов х х х

5.6 ..НаявнIсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв":

Фвфсутнi;
5.7 "Стан фiнансовЫ дuсцuплiнu":

дебiторська i кредиторська заборгованiсть на початок i кiнець року вiдсу"я;

6. Узагальнений висIіовок щодо:

актуагIьностI бюдж®тнЫ програми
е актуальною для гюдальшо.I. .і.і. реалiзацГТ;

вФрктuвностI бюджетнс« програми
забезпеченовиконаннязавданьіірограмигіривиіtористаннiбюджет"коштiв,своечаснозатвердженiпаспортибюджетнихпрограм:

корuсностI бюдж®тнdl програм
забезпеченовиконаннядержавнихпрограмсоцjальногозахистунаселеннявЩповiднодовимогчинногозаконодавства;

Е=



-
1,                зо45

фквкмБ)

2,              0810000
фпквк мБ)

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтноТ. прогрАми
за 2019 рiк

Управлiння соц|ального захисту населення ЗапорiзькоТ м|сько1. ради
(наймоtіування .оловного розпорядмка)

Упр.ы|ННЯСОЦlОЛЫОЮЭ.ХllСТY|l.С.ЛМmЗОЛ#:::;:LИ|СЬl(ОТ,фе.фы..,Р.дJ1дdф

додаток
до Методичних рекомендац|й щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

З,              0813045                            1040
ктпквк мБ)                             (кФквк)

Надання допомоги на дiтей одиноким матерям
(наймонування бюджотноТ програми)

4.  Мета бюджетноТ програми:     Надання допомоги сiм'ям з дiтьми, малоэабезпеченим сiм'ям, тимчасово.і.допомоги дiтям

5. Оцiнка ефек"вностi бюджетноТ програми за критер|ями:

5.1 "Вuконання бюджвтнЫ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":
`,.з/п

Показниіtи
П.іан з уDахуванням змiн виконано

'тис. гDн.'віфилоння

загальний сгіеціальний разом эага.іьнии споціальни раэом загальнии сг]оціа.іь»ии раэомd)онJI d)онJ) d)оид й dьонJI d,онА dьонп
1. Видатки fнадаиі юедмиt 149 222.264 149 222.z64 124 868.8292® 124 86е.82029 •24 36З.43471 •24 ЭбЗ.43471

в т.  ч.

.,.

гIаіаанIul аопомоги на oImeu оаинокимматеDям
149 222.264 149 222,2В4 124 868.829 124 86В.829 -24 35З.435 •24 36З.435

і.і.і.[Наданнядопомогинад|тейоііинокимматеDям  |         149222,2641                              l      149222.264I      і24868,829|                            I      і24868.829I        -24 35З.435I                                  |        -24 35З.435

5.2 "Вuконання бIоджвтнЫ програми за джервлами надIіоджвнь сп®цiального фонду":
(тис. гон.\`.з/п

показники План з урахуванням змін Виконано ВLдхилоння

1 залишок на початок Dоку х х
в т.  ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходж®нь х х

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позиіt
2.з. повернення кредитiв
2.4. iншi надходження

з Заj"шок на кiнець року
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. iнLLіих надходжень

5.З -Вuконання результативних показнuкiв бюдж®тнЫ програми за напрямами вulюристання бюджетних tюштIв-:

N,з/п
Показники

затверджено паспортом оюджетноіпDогDами виконано Вuщилоння
загальнии спеціальнии разом загальний споціальни разом загальиии спецIапьнии разомd)онJ) dог'J1 ` dDонд й d)онn d,онJ) d,оl'JI

Надання допомоги на дlтей одиноким матоDям
затрат

1

витра" на надання допомоги на дітойодинокимматоDям.тис.гDн.
149 222.264 149 222,264 124 8бО.829 124 860,О29 •24 35З.435 •24 35З.435

ефективностi
середньомісячнии ра@мір допомоги на дітейеiкомдо6рокі.водинокимматерям,гон.

1  660.00 1 660,ОО 1  659.36 1 659,З6 ю,64 J',64

2

серевiком,гон. омісячнии роэмIрдопомоги надітей    -6до18рокiводинокимматерям

2 069,93 2 069,93 2 051.59 2 051.59 -18.34 -10.34

э

.. . -l   -.                 . .   .  .  l .   . -  ,     -  'Ыкомвф1Вдо2Зрокiв(якщодитинанавчаетьсязаденноюформоюнавчання)одинокимматерям,гон.

1 950.ОО 1  95О.00 1  759.63 1  759.63 -19о,37 -19о.э7
'пDод ктv

1

кшькlдhей,осiб одержувачів `вигuіаті допомоги наомдо6рокiводигIокимматерям

2 630,00 2 630,00 2 009.00 2 009,00 €21.оо з21.00

2

кiпькiсть одержувачiв (вигuіат) доломоги надiтейвiкомвф6до18рокiводинокимматерям,осiб

З 677,ОО З 677,00 З 267.ОО З 267.00 41о.00 41о.00

з

дiтойнавчаодин,осiб
vН`vг.`э--`і- \-г.іu іс. і | +\;чі і`fт`г. п г`с\мвф18до23рокiв(якщодитинасяэаденноюформоюнавча"я)мматерям

235.00 235,оо 210.00 210 00 -25,00 -25.00

1 Зазначаються yci напрями викориелання біоджетних коштiв, эатверджеm паспортом бюдже"о.J програми.

5А "Вuконання показнuкIв бюджвтноY програми порIвняно Iз показниками попврвднього роw":

№з/п
Показники

ПОпередн|й р|і{ зв!"ий pIk t]ідхмоння виItонаніIя(vвідсоткахі

загаііьнии споціальиий разом загаtіьtіий сгіоцIальни разом загальніIй сгіоціальнии разомd)онJ) d)онJ1 d,онд й d)онд d)омЕI d)онJ)
| 11З З78,104| 124 868,829}                            |124 868,829:             1О,135!                             !             10,135

lв т.ч.                                                                                                                 I                                             l                                           I                                          I                                          I                                         [                                         I [ l
г1маадаііня догіомоги на дітои одиtіоі{имтеDям

11З З78,104 11 З З78;104 124 8G8.829 124 8б8.829 10.135 10.135

Iв  т.ч.                                                                                                                              I                                                  l                                               l                                              l                                              I                                             l                                              l                                              l                                               l



гіааання оопомоги наIна оIтеI] оаинокимматеDям
11З З78.104 11 З З7В.104 124 ВВ8.829 124 868.В29 10.1зо 1о.1зо1Показникизатоат

витрати на надання допомоги на дп.еиодиноіtимматеDям.тис.гDн.
11 З З78.104 1 1 З З78  1 04 124 8бо 829 1 24 868 829 101352 Показники пDодvктv                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 О.1 Э5

р vнг.rл`іDс.`іЕ. `-пі іI іа і і нvі ішиі v.надiтейвjкомдо6рокiводинокиммаггерям,осiб

2 002.00 2 002,00 2 009.ОО 2 009.00 Оз Озn-г.. `, -- ,,- \-, ,, |о |J- , , ,+\,| |\, |"\,, ,|надiтейв|комвlд18до2Зрокiв(якщодитинанавчаетьсязаденноюформоюнавчання)одинокиммаггерям,осiб

з20.оо з20.00 210,оо 210.оо -з4,4 -344
на дh.ей вiком вiд 6 до 18 рокiв одинокимматерям,осiб

З ОО2,00 З ОО2 0О З 267 00 З 267 0О 88З Показники ефективностi                                                                                                                                                                                                                                                                                .  8.8
-'.`дh'ейвiкомдо6роі{lводиноким мелерям,гDн.

1 580,ОО 1  580.00 1  б59,зб 1  659.зб 5.о2 502
дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв одинокиммаггерям.гон.

1  90О.09 1  900.09 2 051 .59 2 051 .59 т .$г' 797
дh.ей вiком вiд 18 до 2З рокjв (якщо дитинанавчастьсязаденноюформоюнавчання)одинокимматерям•гI)н.

1815,57 1815,57 1 759 бз 1  759 63 -зо8 зо8

5.5 "Вul{оIюння iнв®стuцIйнuх (проекггIIв) програм":

код Показники
Загальний обсягфінансування Пtіан на звiтний виконано за Вфил®ння виконано всього

Залишок
про®кту перIод з

зв[тний гі®р1од фінансування на
(програми), всього урахуванням змIн майбутнI поріоди

1 2 з 4 5 с=5_4 7 е=3-7
II

2.2
кагіітальн. видатки з утриманнябюджетнихvстанов х х х

5.6 "Наявн1сть фIнансовuх порушень за р®зультатамu контрольних заход[в":

вiдсутнi:

5.7 "Стан фIнансовоН дuсцuплiнu":

дебп.орська і кредmорська эаборгованість на початок i кiнець року вфсутня:

6. Узагальнений висновок щодо:

акrтіувльностI бюдж®тнЫ програми
с актуальною для подальшоТ Ті реалiзаф;

вфеIuгIuвностI бюджетно« програми
забезпечено виконання завдань гIрограми при використаннi бюджетнюt коштiв, своечасно затверджен| паспорти бюдже"их  програм;

корuсностI бюджетно« програм
забезпечено виконання дерн@вних програм соцiального захисту населення вuпоЫдно до вимог чинного законодавства;

•--:,`   ...- r             .--

_=       --_:;_f--::f



-
зо46

(ктпквк мБ)

оцінкА ЕФЕктивностI БюджЕтно.I. прогрАми
за 2019 рiк

упр.ЕUі|нгL№оШалы+огозахистуmСф"#m#ЬЮ:ЁgГ=;

додаток
до Методичних рекомендафй щодо зд|йснення
оцiнки ефективності бюджетних програм

0810000              Упрашіjння соцiального.захисту населення Запорiзько.і. мiсько.і. ради
(наймонуіэання еідповідального виконаеця)

н.дднм"NчасоtютіррmвнОТдОПО#ЧОЧaЕфтнdфтLь
(ктпквк мБ)

0813046                            1040
ктпквк мБ)                           (кФюк)

4.  Мета бюшетноТ програми:     ЗабеЗПеЧеННЯ НадаННЯ доПОМОГИ Сiм'ЯМ Э дiТьми, державно.I. соцiально.I. допомоги малозабезпеченим сiм'ям,
ТИМЧаСОВО.I. дОПОМОГИ дiТЯМ

5. Оц|нка ефективностi бюджетно.і. програми за критерiями:

5.і..вuконання бюджетнЫГ програми за напрямами викориСТаННЯ бЮдЖеТНиХ КОШТiВ'':                                                                          ("с. гон.\
`[.з/гl

показникиВидатки(надан|юоди"l
іілан з урахуванням змін виконано відхил®ннязагальниисп®ціаЛЬНИИ       разомd,ондdэонд211053

загальнииdDонд споціальнийd)онд разом загаііьнии   сПеЦLаЛЬНl.      разомdDондйdонд

1 С З94,569 6 394.669 З 462,44947 3 4б2,44047 •2 932.11963•29Э2.12О

iiiii
-29з  .•2932,12О

в т. ч.Тk535йНiТiii5uwчасовоТО®ржавнотоог\оногu

В З94.5В9 6 З94.5В9 З 4В2.449 З 4В2.449
1.1,   'дiтям                                                                                    l         6394569|                                |       6394569|       З462449|                              |       З462.449|     -2932.120]                               |          -2932.12О

1.1.1. [ Надання тимчасовоі деDжавнЫ допомоги дітям

дхилоння виконання

Зазначаються ycI напрями використання бюджетних коштi в, затвердженi паспортом бюджетно.і' програми.

5.4 .'Вuконання показникiв бюджетнЫГ програми порiвняно ]з поIюзнuками попереднього року.`:

Попер®дн|й р|к Зв|тний р|к
показниі{и

li Ви   атки (наданi кредити) l    оонJI l      фо нд Е'.±!З462,449 „  LL,uг,Jц
-6,755i     З713265 З 71З,265 З 462,449 -6|755 !

{двтч
l l llI                 4.755

гіадання тимчасовоі державноіI
З 713 265 З 713 265 З 462.449 З 462.449 €.755

дОПОМОГИ д ТЯМl,,,,,1111

в т.ч.надФiтттuмчаcовотовржавноIдопомс№ИдIтям
З 71З.2В5 З 71З.2В5 З 4В2.449 з 4в2.„9 -6.75о •в.750



5.5 `.Вuконання Iнвестuцiйнuх (проектiв) програм":

код показиики

']   |         . ,фінансування
Гhан на звітний Виконано эазв|тнийпор|од В|дхил®нNя Виконановсього залишок

проокту порIод з ф[нансування на
(програми), урахуванням змін майбутнI поріоди

1 2 з 4 5 6=5.4 7 8=з-7

2.2
капітальні видатки з утриманнябюджетнихvстанов х х х

5.6 ``Наявнiсть фiнансовuх порушень за результатами Iюнтрольнuх заходiв":
-  вiдсутнi:

5.7 "Стан фiнансовоiГ дuсциплiнu":

дебiторська і кредиторська заборгованiсть на початок i кiнець року ыдсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуалы1остI бюджвтнЫ програми
с актуальною діія подаLпьLLю.і' ті. реалiэацiТ;

ефективності бюджетноТ програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, свосчасно затверджен| паспорти бюджетних  програм;

корuсностI бюдж®тнот програм
забезпечено виконання державних гірограм соцiального захисту населення вiдповідно до вимог чинного эаконодавства:

ЕiЕ-_
',



Ф--

1'                зо47
(ктпквк мБ)

2,              0810000
(ктпквк мБ)

ОЦ|НКА ЕФЕКТИВНОСТ| БЮдЖЕТНО.|. ПРОГРАМИ
за 2019 рiк

Упраытiння соцiаLпьного захисту населення ЗапорIзькоТ м|сько.і. ради
(найменування головного розпорядниха)

упревпішсоц|ельногозахистуmс.лонНЯЗ.;::::=:::lТ::::::::д:;Р.дJ1..mчФ

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефективност| бюджетних програм

З,               081ЗО47                             1040
ктпквк мБ)                           (кФквю

Надання державноТ соц]альноТ допомоги малозабезпеченим сIм'ям
(tі8ймонування бюдію"оТ програми)

4.  Мета бюдже"оТ програми:     Надання допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, тимчасово.і.допомоги дiтям

5. Оцiнка ефективност| бюджетно.I. програми за критер[ями:

5.1 "Вuконання бюджетноТ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":
/ТИС.  ГОН.)`,.з/п

Показники
план з урахуванням змiн виконано в]дхил®ння

загальний споцiальний разом загальний спецLельни разом загальний спеLіIальнии разомdэонд dьонJL dьонJI й d6нд •..| dьонJ1
1. Вида"и (Nадаи| кDедитиі 95 488.956 еб 486.9б6 72 0Э1.08764 72 801.О8764 -22 5Э7.8®8Зе •22 697.86836

в т. ч.

.,.

наоаінт оерэItаівнот соцIаIіьно-т оопоногималозa6езпвчвнuмсiн'ям
95 4В8.956 95 4В8.Э56 72 891.ОВВ 12 891.ОВВ -22 501.ВВВ -22 59Т.В6В

і.і.і.|Надання деDжавноTсоцiальноТдопомоги малоэа|      95 488,956|                              |        95 488,956|      72 891.088|                            I      72 891.О88I -22 597.868 I I        -22 597.868

5.2 "Вul{онання бюджетноТ програми за джерелами надходжень спец]ального фонду":

5.З "Вuконання результативних показникIв бюджетнЫ прогFIами за напрямами використання бюджетних коштIв-:

1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затверджен| паспортом бюджетноТ програми.

5.4 "Вuііонання показнuкIв бюджетнЫ програми порIвняно Iз показниками попереднього року":

N8з'п
показники

Попередній рiк Зв|тний р1к t]ідхигі®ння виконанняіvвIдсоткахі

загальний споцIальгіий разом загальний сгіеціальни раэом загальнии сгі®цIальнии разомьоt'д dьонJ) dьонJ) й dьонд '..± фонд
| 76 515,117i                            |   76 515,117i 72 891,088|                           !72 891,088|             4.736

1вт.ч.                                                                                                                                    I                                 _    _1__                                            1                                          ч,                                         1                                               1                                             1                                               1                                                  1

ііадання доржавноі соц[альноідопомогималозабезпочонимсiм'ям
76 515,117 76 515,117 72 891.О88 72 891.088 4.7зб 4,7зб

1в  т.ч.                                                                                                                                                                        1                                                         1                                                               '                                                             1                                                         l                                                           1                                                        1                                                            1                                                               1

гіасIання авржавнот соцIальнслIдопомогимаіюзабвзпвчвнимсIм.ям
7В 516.111 7В 515.117 72 В91.ОВ8 72 В91.О88 4.74о 4.74о

1 поI(азники затDат

I

ьи і ра і и гtа надdttн» дt3ржаt}гіuі t;uціа. іьнuідогіомогималозабезпеченимсiм'ям,тис.гDн.

76 515.1 17 76 515.117 72 891 ,088 72 891,О88 4,736 4,736
2 Показники пDодvктv

кіііькіt;т ь I7дер)Iqгвачю \ЕіиI Uіа і і дu] іuмuгималозабезпеченимсiм'ям.сiмей

З 239.00 З 239,00 2 8ЗЗ.ОО 2 8ЗЗ.ОО _12.5 _12.5
з Показники ефективност|

э,-, '_, '     ..,''  ,,   '  ,  ' ,   , ' ,   'малоэабезг[еч.енимсім'ям.гDн.

1  968.59 1  968.59 2144.11 2,".J 8,92 8,92



j "Вuконання IнвестuцIйнuх (проеI<тiв) програм"..

Показники

®a| а, |®"п чч+т|,фінансування
план на зытний Виконано эа В|дхилоння Виконаttо всього

Залишок
про®кту порIод з звIтний пор|од фінансування на

(програми), урахуванням зм|н майбу"l h®р[оди

1     і                                                 2                                                  і                      З                     і                        4                        і                     5                     і              6=5-4              і                      7                      і                 е=З-7

2.2
капітальиі видатки з утриманнябюджотнихvстанов х х х

5.6 "НаявнIсть фIнансовuх порушень за результатами контрольних эаходIв":

вфсутнi:

5.7 "Стан фiнансово1i дuсцuплIни":

дебіторська і кредиторська заборгованiсть на початоIt i кiнець року вфсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

акгт\уальностI бюджетнЫ програми
с актуальною для подальшо.f 1.Г реалiзафі.;

вфвктuвностI бюджетнО1Г програми
забезп®чено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштiв, своечасно заггвердженi пасгюрти бюджетних  програм;

корисності бюджвтноU програм
забезпечено виконання державних програм соцiального захисту населення вLдповідно до вимог чинного эаконодавства;

пе"ивиконанняАертв,"птмощіа=



Е-

зо49
(ктпквк мБ)

0810000
(ктпквк мБ)

ОЦ|НКА ЕФЕКТИВНОСТ| БЮдЖЕТНО.I. ПРОГРАМИ
за 2019 рil{

Управлiння соцiального захисту населення Запорiзько.і. мiсько.і. ради
(tlаймонування головного роэпорядника)

Упр.влIннясофальногозехI.стуmсапенгія;::::::::фL::[::ЁЕ:::L

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здійснення
оцінки ефек"вностi бюджетних програм

О81ЗО49                     1040             Вiдш[юдування послуги з догляду за ди""ою до трьох рокiв «мунiципалью няня»

1 Зазначаються ycI напрями використання бюджетних коштiв, затверджен| паспортом бюджетно'і' програми.

5.4 wвuконання поltазнuкiв бюджетно]Г програми порiвнянО lЗ ПОКаЗНиКаМИ ПОПеРеОНЬОГО РОКУ":                                                               ,тvю. гс,н,`

№з/п
Показники

ПопороднIй рIк Зв|тний р|к
Бідхmоння викоfvвідсоткахианняl

загальний сгіоціальний разом загальний спеціальни разом эагальнии споціальний разомd)онд dьонд d)онд й d)онд d)онJI dэонд
i Видатки (наданi кредити) ! !  1  435,721 ! !  1  435,721



5.5 "Вuконання iнвестuцiйнuх (проекгт\iв) програм":

код Показники

•-'_,.,-фінансуванняпоо
Плаи на зв|тнийпоIoз виконано за Відхилення виіюнано Залищок

ркту(програми), рдурахуванням змін зв|тний порIод всього фlнансування намайбутніпоріодн

1 2 з 4 5 6=5.4 7 8=з_7

2.2
капIтальнI видатки з утриманнябюджотнихvстанов х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами контрольних заходiв'':

вiдсу":

5.7 "Стан фiнансовЫГ дuсцuплiнu"..

дебiторська | кредиторська заборгованiсть на початок i кiнець року вiдсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуаIіьнжт1 бюджвтнЫ програми
с актуальною для подальшо.і. .і1. реал iзацГі.;

ефектив ностI бюджетноК програми
забезпечено виконання завдань програми при використаннi бюджетних кош.iв, своечасно затверджен| паспорти бюджетних  програм;

корuсност1 бюд7кетно6 програм
эабезпечено виконання державних програм соцiального захисту населення вiдповідно до вимог чинного законодавства;



Е=

зо81
(ктпквк мБ)

081000О
(ктпквк мБ)

З,                0813081

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо 3д|йснення
оцінки ефективностi бюд>іелних програм

ОЦlНКА ЕФЕКТИВНОСТ| БЮдЖЕТНОТ ПРОГРАМИ
за 2019 рIк

УпраЕmіння соцiальною захисту населення ЗапорIзыют місыtdг ради
(найменуваііня головного роэпоmдника)

УпраЕmlння соц|алыіого захисту населення Запор|зыюТ мIсыюТ ради
Ф+айменування оідпов[даі`ьного виtюнавця)

101О            НадаIіня державноТ соц|алыіоТ допомоги особам з |нвалiдн|стіо з ди"нства та дI"м з |нвал|дн|стю
КТПКВК МБ)                                (КФКВК)                                                                                                                                 (найменування бюдже"ОТ гірограми)

4.  Мета бюджетноt. програми: •аut;dі іt=чt=ппX гIсщаппя дuі іuмuі и uіuUам о .г.Е]а. іідпі. і гu, ді і ям е іпьа. іідIііul I`і, u`^іudм, яhі гіс мdгu . в ііLіаЕіа па іIt;пuіг`і,
непрацюючjй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату, допомоги по
догляду за особами э iнвалiднiстю і чи іі групи внаелiдок психiчного розладу, компенсацiйнот виплати непрацюючiй
працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалфнiстю I групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного вiку

5. Оцiнка ефективност| бюджетноY програми за критерШми:

5.1 "Вuконання бюджвтнЫi програми за напрямами використання бюджетних коштIв":

'тис. гDн.\
`г.з/п

ПоItазники план з урахуванням змін Виконано Вuщилогіня

1 залишок на початок Dокv х х
в т. ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходи®нь х х

2 надходження
в т.  ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позик
2.з. повеDнення юедитiв
2.4. iншi надходження

з залишок на іtiнець Dокv
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. нших надходжень

5.З "Вul<онання результативних показнuкiв бюджетнЫ програми за напрямам,u вulіористання бюдж®тнuх коштIв.:
'тис. п)н.\

№з/п
Показники

затворджено паспортом оюджотноіпDогЕtами Виконамо Ыдхигі®ння
загальнии спеціальнии разом загальнии сг]®ціальни разом загальtіии спеціальнии разомd,онJ1 dьонд dьонп й d,онд dDонд d,Онд

\1 Надання деDжавноI соиiальнЫ допомоги осо6ам з IнвагIiднiстIо з дIIтинстваI maI дiтям з iнваIIIдн[стю
ФатDат

1

витрати на надання державноі сощальноідопомо"iнвалbамздитинстватадiтям-iнвалLдам.тис.гDн.

164 082.662 164 082.662 157 46О,148 157 468.148 € 614.514 € 614.514
пDод  ктv

1

кількість одержувачів \випjіаті допомогиiнвалфамздитинсmаі|таі||груп,осiб

4 262,ОО 4 262.00 4191,ОО 4191,ОО -71.оо -71.00

2

кiлькість одер>іqівачiв (виплат) допомоги надiтей-iнвалПiввiкомдо18рокiв,захворюванняяmхпов.яэаноэчорнобильськоюкатастрофою,осiб

1,00 1,00 1,оо 1.оо

э

кількість одоржувачів `виптіаті догіомогиiнвалhамзди"нсп.вапдгругіиБ|гругtи,осiб

64о.оо 640.00 5б1,00 561.00 -79,оо -79.00

4

кількість одержувачів `вигuіат; допомо" надiтей-jнвалhiввiкомдо18роі{iв.оdб

1  467,00 1 467.00 1419.ОО 1419.ОО +8,00 18.00

5

кuіькість одержувачів `випгtат) догюмогиiнвагфамзди"нствапПгрупиАlгрупи,оdб

260,оо 260,оо 248.00 248.оо -12.00 -12.оо

6

кiлькiсть одержувачiв щомiсячноТ адресноТдогіомо"надiтей-iнвал|д|ве|комдо18років.осIб

1 955,ОО 1 955.ОО 1  825.00 1  825.00 -130.оо -130.00

7

кількість одержувач[в `виллаті надt]авки надогляднадiтой-jнвалф|ввiкомдо6рокiв.оdб

410.Оо 410,00 з59,00 э59,оо -51,оо -51,оо

8

кiлькiсть одержувачiв (вигUіат) надбавки надогляднадiтей-iнвалiд|ввiкомвiд6до18рокiв,осiб

1  085,00 1 085.ОО 999.00 999.00 ".оо ф.00

9

ш іЕіhю і е uд-ьіАуt.ачіt. `tэи. і. ю . і г.dнііаt]п,ігі г.сідогляднадiтей-|нвалфiввiіtомдо6рокiв(пmгрупаА).осlб

135.00 135,Оо 127,оо 127,00 •е.оо в.00

1о

пLі.іЕ.Nuі о uдсііАуЕіачіt. \t]иі uю і і пqі`uаt.^и ndдогщднадiтей-iнвалhiввiкомвiд6до18років(пiдгрулаА).,осIб

э25.00 з25.оо з40,00 з40.00 1 5.оо 15.00



11

ііIіъі\.і ® UFі®н^yt.ачю \апі и іа і | нv\ іUмч. п тіапохованняiнвалhiвздитинстватадiтей-iнваLmдIв,Осiб

20.00 2о,Оо 24.Оо 24.00 4,00 4.00
ефективностi

1

середньомісячнии розмір надоавки на догляднадiтей-iнвалiдiввiіtомдо6рокі.в,гDн.

834,58 834,58 834,58 834.58

2

•=. =' -. . '     -. . ' '   . .    '   .  . .', . -=  `'   . ,   , .     . ,над|тей-|нвелlдiввiкомвiд6до18рокiв(пiдгрупаА),гDн.

2 08О.83 2 080,83 2 0ео,ОЗ 2 08О.83

3

середни роэмір допомоги на поховання інвалідівздитинсп'ватадiтей-iнва.фів,гI,н.

5 500.00 5 500.ОО 5 594.25 5 594,25 94.25 94.25

4
іjитрати на поштовии зоір,гон.

66 ООО,ОО 66 00О,00 58 51З,90 58 51З.90 -7 486.1 О -7 486.10

5

юредньомісячнии розмір допомоги інвалщам здитинстваппгрупиАігругіи.гон.

З О24.57 З О24.57 З О24,57 З О24.57

6

середньомісячнии розмір допомоги інвалщам здитинстЕіапфгрупиБігрупи,гDн.

2 305,00 2 305,ОО 2 305,00 2 305.00

7

середньомiсячний розмiр щомiсячнот адресноТдогіомогинадитину-iнвалLдавiкомдо18рокiв,гDн.

461.оо 461,00 461.оо 481.оо

8

середньомісячнии розмір надравки на догляднадhей-iнвалiдiввiкомвЮ6до18рокiв,mн.

1  040,42 1  040.42 1 040,42 1  040.42

9

середньомісячнии роэмір допомоги інвалщам здитиt{стваіітаііігруп,гDн.

1  536,67 1  536,67 1  536.67 1  536.67

10

середньомісячнии роэмIр допомоm на ди"ну-iнвалhавiкомдоіерокiв.гон.

1  075,67 1  075,67 1  075,67 1  075.67

11

середньомiсячний роэмiр догіомоги на дiтей-iнвалфiвеiкомдо1Врокjв,захворюванняякихпов'язанезЧорнобильськоюкатастрофою.гDн.

161З,50 161З,50 1  61З.5О 161З.50

12

серодньомiсячний роэмiр надбавки на догляднадlтей-iнвалiдiввiкомдо6рокiв(гіLдгрупаА).гDн.

1669,17 1669,17 1669.17 1669,17

1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно.Г програми.

5.4 "Вuконання показнuкIв бюджетноТ програми порIвняно Iз показниками попереднього роw":
'тис. mн.\

зщ

№з/п
показникI.

попор®днiй рI,( Зв|тний р|к tJідхилоння викоіvЕ]ідсоткахиания'

загальнии споціагіьнии разом загальний споціельни разом загельііий споLііальнии раэомdьонд dDонд dьонJI й dьоиJ) ...J dьонJ)
Видатки (наданi кредити)                      H44126,284 144126,284 157 526,662 ! 157 526,662i            9,298 9,298
в т.ч.
пq[+-пгія нсtіАdЕ.гіu. wц.а..t]г.uідогіомогиособамзінваліднiстю здитинстватадітямзінвелідністю

144 126,284 144126,284 157 526.662 157 526,662 9,298 9.298

в т.ч.
паuаг-г.н ч€FIта®гIul -.і.ца]IопulдопомогиособамзIнвалtднiстю здитинстватадIтямзIнвал1днIстю

14412В.2В4 144126.284 157 62В.ВВ2 1 57 б2В.ВВ2 9.зоо 9.зоо

1  Показники эатDат
t]и і |jаі и на mзданіін дt!ржiіьнuі t;uціаі іьнuідопомогиiнвалiдамэдитинстватадh.ям-iнвалiдам.тис.гDн.

1 44 067 , 1 28 144 067.128 1 57 4б8 , 1 48 157 468.148 9.302 9.302
2 Покаэники пDодvктv

кіііькіLть uдt;ржуЕіачів \виі U іа і і дUііuмuі иiнвалпамздитинстваіітаііігруп.осiб

4191,ОО 4191.00 4191.ОО 4191.00``..|-.`.-`--~-г'``,-_ ``-\-''` ..`_` , ~-. `-`'`-. .` ` `_дiтей-iнвалmiввil{омдоі8рокiв,заэоорюванняяіtихпов'язанезчорнобильськоюкатастрофою.осiб

1.00 1.00 1.00 1.00

кiлькjсть одержувачiв (виплат) допомогиiнвалiдамздитинствапhгрупиБігрупи.осiб

571.Оо 571,00 561.00 5б1.00 _1.8 _1.8
ю іьшL;і ь uдсіржуt]ачіЕі `Еіиі uіа і і дuі ііімuі и Iiaдh.ей-iнваіmlвв|і{омдо18рокiв.осlб

1  750.00 1  750.ОО 1419.00 1419.ОО _18.9 -18.9

кiлькі.сть одержувачів (виплат) допомогиiнвалфамздитинствапфгрупиАIгрупи.осiб

237.00 237.00 248,00 248,00 4,6 4.б

допомоги на дiтей-iнвалhiв вiком до і8рокiв.осiб

1  298.00 1  298.00 1  825.00 1  825.00 40.6 40.6

кiлькiстъ одержувачiв (виплат) надбавки надогляднадhей-|нвалфiвв|комдо6рокiв,осiб

4оз.00 40з.00 з59.00 з59.00 _1о.9 -10.9

догtіяд на дh.ей-iнвалuiв вiком вh 6 до 18рокiв.осiб

958.00 958,00 999,00 999.00 4.з 4.з
"I|-N.| -vН-ЧП`I-С.`|-\іТііі.і®і | гісч+vс.-г`іі гіадогляднадiтей-iнвалфiввiкомдо6рокiв(пhгрупаА).осiб

119.00 1 19,00 127,00 127.оо 6.7 6.7
"IіРnі-\ -vн-гл`і.сі"-\-пі uіс-. | псч`vс.ог`п пс-догляднадiтей-iнвалдiввiкомвП6до18років(пLдгрупаА).осiб

271.оо 271.00 з40,00 з40.00 25.5 25.5".|-`|-\ -vН-vП`і-а`\-\®rі\иі-. | нч\іvтчі vі г.впохованняiнвалфiвзди"нстватадП.ей-iнвалLдiв..осiб

2о.00 20,00 24,00 24.00 20.0 20.0



/   оказники ®фек"вностi

/'`€J,,- середньомісячний розмiр надбавки надогляднадП.ей-iнвалiдjввiкомдо6рокjв.гDн.

765.54 765.54               834.58 834. 58                 9.02 902`/t7t/t;НПОvm..7-lГlrіГ. |Jv.МЩ Г|qНuаРl`n ПС|догляднадiтей-iнвалф|ввiкомвф6до 18рокiв(пщгрупаА).гDн.

1  908.92 1  908 92 2 080 83 2 080 83 901 •,
L;t;рt;дгіи рuзмір дuі іuмuі и на і іuхоьанtіхiнвалLцівэдитинстватадiтей-iнвалiдiв.п)н.

4 850.90 4 850.90 5 594 25 5 594 25 1532

9.о15

витрати на поштовий эбiр•гDн.
59156.46 59156.46 58 513 90 58 513 90 11

1.э211

середньомjсячний розмjр допомогиінваіі.u)амздиггинствапiдгрупиАігругіи.гон.

2 895,34 2 895.34 З О24 57 З О24 57 446 446
середньомiсячний розмiр допомогиiнвалфамздитинствап|дгрупиБігрупи•гон.

211З.75 211З.75 2 305.ОО 2 305.00 9.05 905`,t;tttiftпt)um іUліпr.rі tіv.m ігі іL`Vmіvп іг.v.адресно.I.допомогинадитину-jнвалLаавікомдо18рок|в.гDн.'J-.'-..,...,..-,J..=,,-_

422.75 422.75 461,оо 461,00 9.05 9.05г                             г,        t,   q+'догляднадh.ей-iнвалф|ввiком вLд 6 до 18рокiв`гон.

954.46 954.46 1  040.42 1  040.42 9.01 901L;ередньіPмюнчнии рuэм[р дuііuмuі иiнвалL4амздитинства|lта|||груп•гDн.се

1409,10 1409.10 1  536.67 1  5Э6.67 9.05 9.05рtздньuміuячгіии |juэмір дuііuіvіuі и нади"ну-|нвалIдавiкомдо18рокjв.гDн.

986.42 986.42 1  075,67 1  075.67 9.05 9.05
дiтей-iнвалЩiв вiком до 18 роі{iв,эахворюванняякиDtгіов'яэанезчорнобильськоюкап.астрофою.гDн,

1  479.63 1  479.63 1  61З.5О 161З.50 9,05 9,05. , `    . .  '     . --,  '   . ,    '   ,  _ -',  , . =   ,   --догляднадh.ей-iнваLпфiввiкомдо6рокjв(пhгрупаА).гDн.

1531.08 1531.08 1669,17 166917 902 902

5.5 "Вuконання Iнвестицiйнuх (проектIв) програм":

код ПОказники

®і aI іъппп vUьт\іфінансуванняпоо
план на эвітнийl Виконано за В|дхмоння виконано Залишох

ркту(програми), пер од зурахуванням змім зв|тний п®рIод всього фlIіансування намайбутнIп®рIоди

1 2 з 4 5 6=5_4 7 8=з7
I

2.2
капітальні видатItи э утриманнябюдж®тнихvстамов

х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходIв":

впсутнi;

5.7 "Стан фIнансовЫI дuсцuгUIIнu":

дебiторсьItа I кредиторська заборгован|сть на початок j кI.нець року вЩсутня:

±.6.Узагальненийвисновокщодо:
актуалI.ностI бюджвтнЫ програми
е актуальною для подальшо.і. 1.I. реалiзацГі.;

вф®ItтuвностI бюджетнdi програми
эабезпечено виконання завдань програми при використаннi бюджетних коштiв, своечасно затверджені паспор" бюджетних  програм;

I{орuсностI бюджетнЫ програм
забезпечено виконання державних програм соціального захисту населення вЩповЩно до вимог чинного законодавст1эа;



\
1,                   3242

(КПК|           (ктпквк м Б)

2,                0810000
(ктпквк мБ)

оцIнкА ЕФЕіпивностI БюджЕтно.і. прогрАми
за 2019 рiк

±LпFlmінн]I соцьТтьною э.х..сту н.сеп.нttя З.лорJэьd нLсьы рф
(наймонуваtім головного розпорядниkа)

щ[щінмсочLфмоюэ.mLg±+=9±9.Л.НmЗ.l;=:::;:LПЁнп+}

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо эдiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

З,                0813242                               1090
ктпквк м Б)                           (кФквю

інші з.юдгі у сф1 соцЬльною э.х].сту і соцJ.ль.юго з.беmчніtя
(найNенуваtіня бюджо"о.I. програАіи)

4.   М®та бюджетно.і. програми:
Забезпечення проведення мiських заLходiв, спрямованих на соцiельний захисг j соцiальне забезпечення мешканЦв мiста

5. Оцiнка ефективностi бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюджетнЫГ програми за напрямами використання бюджетних юштiв":

5.2 "Вuконання бюджетноI програми за джерелами надход>кень спецiального фонду..:

\. `'Виконання результативних показнuкiв бюджетнЫ програми за напрямами вuкорucтання бюджетних коштiв":
(тис.  гDн.)

№з'п показгIиItипIотDuнм®
затвсрдж®но пасгіортом бюджоггнотгіDогDами

виIюнаNо Вiдхиіt®ння
загальнииd)оNJ1 слоцIаііьнийd)онд разом загальIіииd)онд сп®ціельнийd)оNд разом эагфьнийd)®нJ1 сп®ц[альнийd}онJ) разом

7

\?_u.:.г..оут_33.,_ос!s_з_I±т_iо_II!етю, "тюран в.,. нших тtт"ор   .роwа    н, ш.яхон н     ння.  рыно     поно.u зa осо  истими зв®рЁiЁi:н"u т ц   ЁЁgо      понови,СЕ9!±!ЭП±±±!±±J19sВIв±,_п!L)ов®д®нняс®ятювихзвходI®

пDод1 ктv
д    и    інваліднIстю, дпей-сиргг,дiтей,позбавленихбатькiвськогопiклування,дh.ойзбагатодiтнихтамалозабеэпеченихсiмей,якимбуденаданадопомога,осiб`б`

1  725,00 1  725.00 1  725,ОО 1  725,00

2
кількісгь осі   з інвалідністю, яким буде надана

•     2902,00 2 902,00 2 877,00 2 877,00 -25,оо -25,00адоесна цiльова допомога, осiб
пояснення щодо пDичин DсюбDкностеи між затвеDдженими та досягнvтими оезультативними показниками
в,дповідно з фактичною кількістю осібкіііькістьветераніввіиниасжиків оо  о

3

(уч                   и  вихдIитаосiбэiнвалiднiстювнаелфокдругоТсвiтовоТвiйни,осiбзihвалПнi®ювнаслiдоквiйнивАфганiстанiтанатериторi'і.iншихдержав),якимбуденаданадопомога,осiб

1170,ОО 1170,00 1170,00 1170,00

4

кількість членів сімои вI иськоЕюслужбовців,эагиблихнатериторiтреспублiкиАфганiстан,щоотримуютьпенсiю,якимбудонаданаадDеснацільовадопомога,осiбкількістьучасниківооиовихIи

37,00 37,00 37,00 37,00

5п

д    таосіозiнвалiднiсmовнасііiдоквiйни,якiбрали участьвантитерорис"чнiйоперацi.г,огіерацi.і.Об'еднанихсил,якимбуденаданадопомога,осiб

652,оо 652,00 644,00 644,00 i3,оо -8,оо
ояснення щодо пDичин Dозбіжносгеи між затвеDдженими та досягнvтими Dезультативними показниками

в'дпов шно з Фак"чною кIлькістю осібкiлькiстьсiмей,члениякихэагинули пjд часучастівантперористичнiйоперацiі.,операцiтОб'еднанихсил,якрімбуденаданадопомога,од.

84,00 84,00 84,00 84,006

7
кількістъ громадян, що отримають матеріальнудопомогVэаособистимизвеоненнями,осiб

7 79О,00 7 790,00 7 933,ОО 7 933,ОО 143,00 143,00



оэбЬtаіостей мЬк затве

кiлькiсгь iнших категорjй громадян, що

озбЬкностей мьк эатве

дiтей, позбавлених батькi вського пiклування,
дjтей з багатодiтних та малоэабеэп®чених
сiмей, осiб 16109,00 1е 109,ОО 16109,00
кiлькiсть осiб з iнвалiднiсяю эагального
эахворювання та осiб з iнвалфнiспю э
mинства, осiб 32 785,00 32 785,ОО 32 785,ОО

кiлькiсm ветеран iв (учасникiв
та осiб з iнвалiднiсгю внаелiдок друго.і` свiтовоi
вiйни, осiб э iнвалiдmстю внаслiдок вiйни в

кiлькiсгь членiв сiмей вiйськовоелужбовцi в,
загиблих на територiт Республiки Афганiстан,

дiй та осiб э
iнвалiднiело внаслiдок вiйни, якi брали учасяь
в антитерорисmичнi й операцiт, операцi.і.
Об'сднаних сил, осiб
кiлькiсть сiмей, члени яких эагинули пiд час
участi в антитерористичнiй операф.і, оп®рацiт
Об'еднаних сил

вiдсоток охоплення пiдтримкою
iнвалiднiелю, дhей -сирiт, дiтей, позбаЕmених
батькiвського пiклування , дiтей з багатод iтних
та малоэабезпечених сiмей, %
вiдооток охоплення mдтримкою осiб э
iнвалфнiстю, %

пиітримкою ветеран ів
(учасникiв бойоы" дiй та осiб з iнвалiднiсгю
внаелiдок другот схзiтово'і.  вiйни, осiб э
iнвалiднiстю внаслiдок вiйни в Афганiстанi та

вiдсоток охоплення членiв сімей
ыйськовоелужбовцiв, загиблих на територiT

учасникjв
осiб з iнвалiднiстю внаелiдок вiйни, якi брали
учасп.ь в антитерористичнiй операцiт,  операцi'і.

вiдсюток охоплення сiмей, `+лени яких загинули
пiд час учаелi в ан"терорис"чнiй операцil.,

iт Об'сднаних сил, %

середНй розмiр допомоги на одну дитину
(сироту, з багелодhіiо.і. родини, оообу з

серэднiй роэмiр допомоги на одну особу э

середніи рсюмір допомоги на одного веторана
вiйни (учасника бойових дiй та особу з
jнвел hнiсп-ю внаелфок друго.і' свiтовоi вjйни ,
особу з iнвапiднiстю внаелjдок вiйни в

середнiй рсюмiр допомоги на  члена сiм"і'
вiйськовоспужбовця, загиблого на територi.і`

с®реднiй розмiр допомоги на
дiй та особу э iнвалiднiстю внаелфок вjйни, якi
брапи учаель в антіmерориеличнiй операцi`',

середнiй роэмiр допомоги на одну
яко.I. эагинули nLi час участi в

сюреднiй розмiр допомоги на одного
омадянина за особистим зве

середнiй розмiр допомоги на одного

оди п®чынuw а!

сQредньом iсячний розмiр матерiального

кiлькiсть почесних громадян мiфа Запорьюкя,
яким виплачуеться матерiальне заохочення,
осiб
над"ня в оulовЫ допоwо®u ®н ®нuм особ®м

середнiй розмiр натурельноi

вимушених переселенцiв, яким буде
доломога, осiб

Пояснення бьіtносяей мiж затве

звернень вимушених переселенцiв,

ыдсоток эадоЕюлених звернень вимуш®них

ВuюнанI" до

обсяг видаткi в на надання матерiально'і.
1 8 260 393

Пояснення сюбiжностей мiж эатве

кiлькiстъ громадян, яким буде надана
допомога, осiб



права власностi на

одо кiгtькофi осiб

пояснення оэбiжностей мЬк эап'ве

задоволених эвернень громадян

сореднiй роэмiр одноразово`г' грошовоl.
доломоги на одну особу для оформлення

дiтей-сирh., яким будо
ОдноРаЗОвУ  ГРОШОВу дОГIОмОГу длЯ

-

житло, осiб
оебiжностей мiж эатве

грошоЕю.і. допомоги для оформлення права

эадоволених звернень за отриманням
ОдНОРаЭОВО.і. ГРОШОВОl. дОПОМОгИ дЛя

1 Зазначаються yci напрями використання бюджет" коштiв, затвердженi паспортом бкщжетно.і. програми.

5.4 .'Вuконання показнuкiв бюджетно]l програми порiвняно iз показниками попередньово року`.:

осiб

осiб



середнiй ро3мiр допомоги на одну особу эiнвалLднiстю.грн.
1  054.04 1  054,04 1  088,73 1  088,73 з,29 3,29

середніи роз(сироту,збаiнвалiднiстю)мIр допомо" на одну дитинугатодiтнотродини,особуз,грн.

1310,50 1310,50 1581,94 1581,94 20,71 20,71-г"п,,| гuФветеранавiйособузiнвалсвiтово.I.вiйнивнаспфоквiйтеDитоDГі.iнш
ни (учасника бойовю{ дiй таідністювнаелщокдруго.і.,особуэiнвалiднjстюнивАфганiстанiтанаихдеожав),гDн.

1  054,46 1  054.46 1  060,62 1  060,62 0,58 0,58ьt=Vtщп[г' tJUJбойовихдiйтвнаслдоквiйантитерорисОб'еднанихсміtj нuпuмuі и гіа yча.ппhааособузiнвалЩнiстюни,якiбралиучастьвтичнiйоперацгі.,операцгfил,гDн.

2 553,61 2  55Э,61 2 307.24 2 307,24 -9,65 -9,65
середнiй роэмiр допомоги на одногогDомадянинаэаособис"мэвеDненням .

2137,73 2137,73 1  368,25 1  368,25 -з6,00 -36,00
середнiй рсюмiр допомоги на одногогDомадянина,грн.

з96,26 396,26 563,62 563,62 42,23 42,23
середніи розвiйськовоспужтеDитоDгI.ресмір допомоги на  члена сім ібовця,загиблогонапvблiкиАфганiелан,наDiк,

4 039,78 4 ОЗ9,78 8 281,95 8 281,95 105,01 105,01
середніи рсючлениякотзаантитерористОб'еднанихсмір допомоги на одну сім ю,гинулипфчасучастiвичнiйоперацГI.,ОперацГі.иtі,наоiк,гDн.

13 842,44 13 842,44 12 864,76 12 864,76 -7,06 -7,06
4 ПОказники якостi

вПсюток  задоволених звернень громадян,%
79,23 79,23 99,17 99,17 25,17 25,17

вщсоток охоплення членів амеивiйськовоелужбовцiв,загиблихна територі-і.РеспублiкиАфганiстан,щоотримуютьпенсiю,%

100,00 100.Оо 100.Оо 100,00
вщсоток охоплення учасників ооиових діитаосiбзiнвалфнjстювнаслЮоквiйни,якiбралиучаельвантитерористичнiйопеDацГі.,опеDацГі.Об'еднанихсил,%

14,58 14,58 1з,51 1з,51 -7,34 -7,34
вtн`^і і uh u^uі іJ іt;гігіи і іщ і Vимhu~ ні і t=и .iнвалПнiстю,дiтей-сирiт,дh.ей,позбавленихбатьківськогопiкпування,дiтейзбагатодiтнихтамалоэабезпеченюtсiмей,%

1 о,76 10,76 10,71 1о,71 -0,46 -0,46
вiдсоток охоплення пЩтримкою осiб зiнвалiАнiстю,%

8,90 8,90 8,78 8,78 -1,35 -1,35
t)щuі і uг` u^uі і. іt;гігія і іін і t.nмhuпj Е}т= і t=Ljt]пLввiйни(учасникiвбойовихдiйтаосiбэінвалщністювнаелiдоіtдруго.і.свh.ово1.`вiйни,осiбзiнвалщнiстювнаслhоквiйнивАd]ганiс#анiтанатеDитоDГі`iншихдеDжав\,

97,52 97,52 82,69 82,69 -15,21 -15,21
вщсоток охопза"нулипiдчантитеDоDистлення с[меи, члени якихасучастiвичнiйопеDацГі.,опеDаШі.

100,00 100,00 100.Оо 100,00

Щомiсячна виплатэ винавородипоч®снимгL\омадянаммIогт.а
1  01В.498 1  01В.498 1  231.4ЗВ 1231.4ЗВ 21.14о 21 .14о

Збjльшенням мiнiмально.і. заIэплати
2 Покаэники пDодvктv

і{Lгіькість і [очеЗапорiн",якматеDiальнезсних громадян містаимвиплачуетьсяаохочення,осiб

25,00 25.00 26,00 26,00 4,0 4,0
3 Покаэники еdэективностi

середньомiсячний розмiр матерiальногозаохочення,гDн.
3 72З,00 З 723,00 417З,00 4173,00 12,09 12,09

4 Покаэники якостi
вhсоток охопмiстаЗапоЫлення Почесних громадянжжя,%

100,00 100,00 100,00 100,00
Збiльшенням мiнiмалБно.і. заDплати

вulюнання доруч®нь двпут®тiвмIськыDадu
1В 109.852 1В 109.852 18 247.6ЗЗ 1В  247.ВЗЗ о.7во о.760

Збmьшенням кiлькоелi осjб, якi звеDнvлись за допомогою
і  Показники затDат

обсяг вида"iв на надання матерiально'і'допомогигDомадянаммjста,гDн.
18109 852 18109 852 18 247 633 1 8 247 633 1 1

2 Показники пDодуктv
кшькість громадян, яким буде наданадопомога,осiб

7396 7396 6988 6988 -6 -6
3 Показники ефективностi

середнiй розмiр допомо" на одну особу,гDн.
2449 2449 2611 2611 7 7

4 Показники якостj
в.щсоток задоволених звернень громадянмiста,оіо

100 100 1оо 100
Збiльшенням кiлькостi осiб. якi звеDнулись 3а допомогою

Надання грошовот допомоейвнутDlшньоп®DвмIщвнuмособам
З 754.729 З 7,54.729 1 085.ОО7 1 085.ОО7 -71.1 оо -71.1 оо

Зменшенням кiлькостi пеDеселенцiв. якi пDоживали у заклафi, зменшення кiiлькостi эакладiв.
1  Показники эатDат

кiпыtiсть звернень вимушенихпеDеселенцiв,од.
534,00 534,00 244,00 244,00 -54,3 -54,3

2 Показники пDодукту
кількість вимушених перессmенців, якимбуденадананатуральнадопомогадопомога,осiб

534,00 534,00 244,00 244,00 -54,3 -54,3
зпоказн ики еd>екти вностi

середніи розмiр натурально.і. допомоги наоднуособvиа1добу,гDн.
19,26 19,26 1з,о1 1з,о1 -32.45 -32,45

4 Показники якостi
вщсоток эадоволених звернень вимушенихпеDеселенцiв,%

100,оо 100,00 100,00 100,00
Зменшенням кhькостi пеDеселенцiв, якi пDоживала v закладi, зменшення эакладiві-ч. и.-...а `іпzп`.\.-.ч-`і. -`Il.ыiп`IIгрошовыдопомогидітяітuротам,дIгrIям,поЗбавгюнимбатькIвоыювюгIіIu\ування,особамзичисланаоформл®нняпDававг\асностIна

з2.538 з2.538



/
пDогDамі нове завдання

'

1  Показники затDат
кількість звеодноразово.і.офоомленнярнень за отриманнямгрошово.і.допомогидляпDававласностiнажитло, од.

3,00 3,00
2 Показники пDодукт\г

кLпькість дпгеодноразовуофоDмлення и-сиріт, яким оуде наданогрошовудопомогудляпDававласностiнажитло,

з.Оо 3,00
3 Поіtазники еdэективностi

сюредніи ро3допомогинагіDававласн мір одноразовоі грошовоіоднуособудляоформленняостjнажитло.гDн.

12 686,ОО 12 686,00
4 Показники якосн.i

вщсоток эадоволених звернень заотриманнямодноразовоі'грошово.і.допомогидляоформленняправавласностінажитло,%

100,00 100,00

паошня аорвсно. ооноразовоIгрошовыдопомогим®шканчямрайонiвміста,втомучuсI\інапохованI\яд®якuхкагr\®гоDiйо®Iб

З ЗО2.935 З ЗО2.935 -100.ООО -1ОО.ООО
Завдання v звjтномv ооцi у складi завдання N01
1  Покаэники затDат

кiлькiстьзвеDненьгDомадян,осiб                       l         4187,00|                                l          4187.001                             I                               |                               I                 -100,О|                                  I                  -100,О
2 ПоI{азниі{и поодукту

кjлькiсть малозабезпечен их громадя н ,якимбvденаданадопомога,осiб
З 792,00 З 792,00 -100,0 -100,0

кiлькі.сть громадян, яким буде наданадопомоганапоховання,осiб
395,оо 395,00 -100,0 -10о,о

3 Показники ефективностi
розмір допомоги на поховання для однIе.і`особи,гDн.

1  300,ОО 1  300,00 -100,0 -100,0
середнiй розмiр допомоги на одну особу,гDн.

788,85 788.85 -100,о -100,0
4по зники якостi

iдсоток эадоволених звеDнень гDомадян,   I           1 ОО,ОО 100,00|                                 |                                    [                                   |                   -100,О[ -100,0

заоезг\®ч®ння наоання пIльг на опгIатупослувизупрaві.IIIнябаігатокваDтиDнuмб\гдuнюм

1  ОВ8.97В 1  ОВВ.97В -100.ООО -1ОО.ООО
У эвi"омv Dоцi завдання вiдсvтне.
2 Показники пDодукту

кuіькість пільговиків, яким наданна поспугазуправлiннябагатоквартирнимбудинком,осiб

10 562,ОО 10 562,00 -100,0 -100,0
3 Показники еФективностi

середнiй розмiр послуги на одногоmльговика,гDнімiснаодппьговика
51,55 51,55 -100,0 -100,0

5.5 "Виюнання iнвестuцiйних (проектiв) програм'.:

код Показиики
фiнансування План на звh.нwй вихонано за ВiдхмонNя Викогіано всього

Запишок
про0кту п®рIОд з звПий період фiнансування на

(програми),BrL^г^ урахуваI"ям змін майбутнi порiоди
1 2 з 4 5 6=5-4 7 8=з-7

2.2
капhаLпьгіi видатки з утриманнябюджетиихvсттнов х х х

5.6 "Наявнiсть фiiансовuх порушвнь за р®зультатамu Iіонтрольних заходiв"..

Фъ~.евиявлено;

5.7 "Стан фiнансовЫ дис:цuплiнu":

кред иторська , дебiторська заборгован iсть вЩсутня ;

6. Узагагіьнений висновок щодо:

актушIьностi бюджвтнот провраwu
Програма актульна. У рамках цiе.і. програми рiэного виду матерiельну допомогу отримали 18203 з чиела дiтей, осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв вiйни та працi та iнших категорiй.  ;

®фвктuвностI бюджетны програми
Забеэпечуеться фiнансування прiоритетних напрямкjв фiнансово.і. полiтики щодо соцiального эахисту мелозабеэпечених та непрацездатних громадян  ;

юрuсностI бIодIютнот проарам
РеалiзацiяпрограмидоэволиластворитиумовидлянаданняяЮснихсюцiальнихпостуг.,mви.т,и.тj±j}iвеіі}соЩальногозахистумапозабезпеченихтанепрацехдатнихгромадян-
мешканцiв мiста.

`.-...

О. Я. Псuіковнiксюа
(iнф та прhвищо)

О.В. Чехран"
ффа" та прювищо)



-
6083

(ктпквк мБ)

0810000
(ктпквк мБ)

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 рiк

Управлiння соцiального захисту насеітення ЗапорiзькоТ мiськоТ ради
Фtаймонування головного роэпорядника)

УпраЕUliння соцiаjіьного захисту насеііення 3апорiзькоТ мiськоТ ради
(найменування відповідального виіюнавця)

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здійснення
оцiнки ефективності бюджотнюt програм

0816083                            061О
ктпквк мБ)                            (кФквю

і іроектні, оудівельно-ремонтні роооти, придоання житла та приміщень дітя розвитіqі сімеиних та
iнших форм виховання, наближених до сiмейних, " забезгючення житпом дiтей-сирiт, дiтей,
позбаЕmених батькiвського пiкітуинм, осiб з Тх числа

(найменувамя бюджотноГ програми)

4.  мета бюджетнот програми:     ЗабеЗпечення житлом та примiщенням дитячих будинкiв сiмейного "пу, iнших форм виховання, наближених
до сiмейних, та забеэпечення житлом дiтей-сирh-, осiб з .і.х чиела

5. Оцiнка ефективностi бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетнЫГ програми за напрямами використання бюджетних коштjв":
'тис. гDн.\

`[.з/п

показники
план з урахуванням эмін виконано відхипоння

загальний споціальний разом загальний спеціальни разом загальний сгі®ціельнии разомdьонд d)онд dDонJ1 й dьонп dDонJI dDонд
1. Вида"и (надан| кDеди"l 16 362,834 16 362.834 16 36З.З 16 36З.З •9.534 •о.634

в т.  ч.

1.1.

г;рuдбвн;я Luг"а та .прuмIщенi длярозвиткусIмейнихтаiншuхФормвuховання,наближенихдосIмейнuх, тазаб®зп®чвнняжuгг.ломдiтей-сuрIт.дfтой.позбавлвнuхбатькlвськогоп1кI\ування,осiбзт*чuсла

16 362.834 16 362,ВЗ4 1В З5З.30О 1В З5З.300 -9.534 -9.634

і . і . і . I Виплата гDошово`. ttомпенсаціТ  за належні для о1 |           16 362.834I     16 362.834|                             |        16 Э5З.ЗОО|     16 35З.ЗОО|                             |                    -9.534[                    -9.5Э4

5.2 "Виконання бюджетноТ програми за джерелами надходжень спецiального фонду":
'тис. гDн.\

N=з/п
показники План з урахуванням змін виконано В|дхилоння

1 залишок на початок року х х
в т.  ч.

1,1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.з. повернення кредиггi в
2.4. iнші надходження

з залишок на кiнець Dокv
в т.  ч.

з.1. власних надходжень
э.2. iнших надходжень

5.З "Вuконання результативних показникiв бюджетнdГ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":
'"с. гDн.)

J№з/п
Показники

затворджено паспортом оюджотноіпDогDами виконано ВLдхил®ння

загальний спеціальний разом загальний спеціальни разом загальнии споціаііьний разомd}онд d)онд d)онJ) й d)онJ1 d)онд d}онJ1

7
Езиплата грошовот IюмпонсацIт  за нал®жнI оля отрuмаIння жuгпловI прuмIщ®ння аля аIт®u-сuрIт, оIт®u, позоввлвних оатьківського пIкпуввння. ocIo з Ix чuсла.
зокDома д]той з Iнвал1днIстю. що пвFі®бvвають на облIкіг гоомадян. якI потDебvють поліпшення жuтI.овuх іімов

ефективностi

1

с;ерс}дгія Е]i]ртютъ одгюго придоангюгожитловогогtримiщеннядляоднiе.і.дитини-сироти,дитини,позбавленоiбатькiвськогопiклvвання.особизтхчисmа.гDн.

5Э3 634.ОО 533 634.00 5ЭЗ 634.ОО 5ЗЗ 634.ОО

2

`,t5vt7нпя t.аv гі. I D uдгіul u і іLілдііапIіuі uжmловогопримiщеннядляоднiетди"ни эiнвалфнiстюзчисmадiтей{ирп.,дп.ей,позбавлонихбатьківськогопiклування,осіб з ixчисла.гон.

705 774.ОО 705 774.ОО 705 774.00 705 774.ОО
прод кту

1

"   -.      -'    ='      -=,,  ,` -     ..     '--'    =гсирh.,дhей,позбавленихбатькiвськогопiклування,осiбзixчиспа,якимбуденаданогрошовукомпенсацiюдляпридбанняжитловогопDимішення,осiб

2.00 2.00 2,Оо 2.00

2

шіь"ь дітtіич;иріт,  дітtіи, позuаЕ]лвнмбатьіtівськогопiклування,осiбэтхчисла, якимбуденаданогрошовуіtомпенсащюдляпDидбання>мтловогопDимiLLtоння.оdб

28,оо 28.оо 2о.оо 28.00
затDат

1

хількість дітеи€иріт,  дітеи, гюзоавлонихбатькiвськогопiклування,оdбз.і.хчиела, якіпотоебуютьполiпшенняжитловихvмов.осіб

182.Оо 102.оо 182.оо 182.00

2

кіііькість дгтви э ііівалідністю, . чисгіа дітtэисирiт,дhей,позбавленихбатькiвськогопіклування,осiбзтхчисла,якiпотребуютьполiпшенняжмтtовихvмов.осiб

26.оо 26.00 26.оо 26.Оо
яl(ост



I       dьондII dьонд I     разомll разом I    dонд ц ельнииl      разом!

-

: Видатки (наданi кредити)lвт.ч. 'l
•..` й d,онд!1635З,ЗО[

о``.=..#- dонJI

ll
[

l l ll
[I,ll

'в т.ч.                                                                                                      ,                                  I                                      ,
l

l I '
l I I I

[l,,ll

l.                                                                                                                                                                                                    ,                                                           l                                                                  l
Il,,l[-г-

р               р      ти'придбанняжитлатаприм|щоньдііярозвиткусімейнихтаіншихформвиховання,набі"женихдосімейних,тазабс3поченняжиі'ломд|тойчсиріт,дітой,позбавгіонихбатьіt]вськогогііклування.

16 35З.ЗОО    1635З,ЗООвт.ч.

Вuпі.атагроuіовоГкомп®нС;5ЦП3Еанаіі®жнIдляотриманняжuтловIпрuмiщ®ннядляд[твйФuрiт,дiт®й,позбавленихбатькIвськогопiклування,ос1бзГmчuсла,зокремадIтейзIнвалIднiстю,щоппэв±ш±±ют±±±аоблfкугромадян.якI II

1±9iЭЭ5З,ЗОО|1ВЗ6З.3o01Показ

ники затDатКulЕ.КЮ|Etд|ТеИ-L;ИРН ,  д| |t;И, | luЗuzlt]||t3Г1Иj`батькiвськогопiклування,осiбзтхчисла,як|потDебуютьполjпшенняжитловихумов:•.',-=-' IIII--
182 00 182 00н                    ннп~ігv, -іг.w.-н.іеr.сирiт,дiтей.позбавленихбатькiвськогопiкпування,осiбз.і.хчисла,якiпотребуютьполiпшенняжитловихумов.осiб

26.оо 260о2показники продуктv^','рА|,'рн.,tj,'-',.г," ,  н, '5''  ',u.Vqt], '-п,|^

батькiвського п|кііування, осiб з .і.х числа,якимбуденаданогрошовукомпенсацiюдляпDидбанняжитловогопDимiщення,Осiб

2800 280о
спнп

'         -'  -  .ир|т,дiтей,позбавленихбатькiвськогоiкііування,осiбз.і.хчисла,якимбудеаданогрошовукомпенсацiюдляDидбанняжитловогопDимiшення,осiб

20о 200з покаспзники ефективностi

середня вартIсть одного придбанногожитловогопримiщеннядляоднiс.I.дитини-ироти.дитини,позбавлено.I.батькiвськогоlклvвання,особиз.і'хчисла,гDн.

5ЗЗ 634 00 5ЗЗ 634 00
жIнпзигглового примjщення для однiе.і.  дитини звалiдн|стюзчислад|тей-сирiт,дiтей,озбавленихбатькiвськогопiклування,осiб1.хчисла,гон.

705 774 00 705 774 004 покаiнпзч-зники якостіq,.і`t]-аvt5-і .-і-ппл іпr. . . .Vм н. . тг. .

валiднiстю з числа дiтей-сирiт, дiтей,озбавленихбатькiвськогопiклування, осiбтхчисла,%аuінд.аut;зіісчt;

7.70 77о
дinI

Г1ИА ЖИ | . luM дl l t}И-uИР| | ,тей,позбавленихбатькiвськогоклvвання,осiбз.і.хчисла,%

15.4о 15.40

5.5 "Виконання iнвестuцiйнuх (проектiв) програм..:

код1 показники2

•   .    -    '  '   . ,   .фінансуванняг'роо
план на зв1тнийI,/`/ виконано за В|дхилоння виконано Залишоккту(програми),з п®р од зурахуванням змIн4

зв|тний порIод5 всього фlнансування намайбутн|fіор|оди

lIIIIIIIIIIIIIIl_ 6  Е=  5  . 4 7 8=з.7

2.2 утр     аннябюджотнихvстанов х I,,,,,II,,,,,II_ х х

5.6 "Наявнiсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв":

вiдсутнi;

5.7 .'Стан фiнансовоТ дuсцuплiнu":

дебiторська i кредиггорська заборгованjсть на початок i кiнець року в|дсутня;



`-

J,

к_3Bг:_ностIбюдж®тнонпрограм
забезпеченовиконаннядержавнихпрограмсоцlаIіьноі.оаахистунаселеннявiдгіовiднодовимогчинного

6. Узагальнений висновок щодо:

алу:!у3!_ьнрстIбюджвтнЫпрограмu
с актуальною діія гіодальшог .іТ реалiзацi.I.;

*=®.уг_u.€_нестiбюджвтмпрограмuэабезпеч"виіtона"эавданьіірогра""використаннібюджетнихкошiв,своечаснозатвердженiпаслор"бюджетнихпрограю;

е,г,^, ,^\J-^-, =\-J\..__ __ _ _ _,,

днОз:аГцОлС`=К.ТВ.Т3__Н_аС_ЛIдКiВбЮдЖеТно"рограмu
фiнансуванняанаступнихроіtахдозволитьзабезпечитивиконання

Ч.3.Ч.=_3Н_u_К.УПРаВЛiННясоцIальногозахuстунаселеннямiс;ькоi ради

начапьникппаново®кономiчноговiддіпу

сту населення ;

пЕЁiЁЕ#[g#гmЕЁЕцЁ«т+ЁЁl

шЕЁЁЁнн+Е,ЕЕЁ=н



-
зоз5

фквк мБ)

0810ООО
фквк мБ)

оцIнкА ЕФЕктивності БюджЕтнЫ прогрАми
за 2019 р|к

Управл |ння соц|агіьNого захисту населення ЗапоD|зыоТ м|ськЬУ раді.
О+айеііенуваю.я голоDною розпорядниф)

Управп|ннясоціальногозаххистунеселенняЗапорізькdTмісыютради
(найменуваmя в|дпов|дапы.ого ві4юнавцО

дод-к
до Методичних рокомондацiй щодо эдійснення
оцінки ефеіtтивностi бюджетних програм

О81ЗОЗ5                                107О
ктпквк мв)                              «Фквк)

4.  Меп бюдж®тіюТ прогроми:

Компенсац|йн| вигuпа" за п|льповий проЮд окромі4х іmгорlй громадян иа залізничному
тDанспорті

(найменування біqд>іmіdl програ")

Забезпечення надання пiльг окремим категорiям громадян э опла" поелуг зв'язку, проiзду, санаторно-
курортною лiіqrвання, ремонту будинкiв i квартир та компенсацП. витрел на автомобiльне паLпиво

5. Оц|ню ®Феіmявност| біадіюетиоТ програми за критерЬ"и:

5.і ювllюнання бlодlk®тнот проврани за напряII"и виюристання бIодIkВТНuХ ЮШТIВ"..                                                                            ("G. тн.`
`,.3'п

Покаэиики
г"он э уDфЕюннmм змItl виконаIіо вuщmения

зamьl'ин сгі®ціфьнии разом з.гелі.ниі. споціальни разом загагіьний сп®ціельний раэом
dь®нn dьоNJ) ьоиJ) й dьонJ) .'   .   l   ' dьонn

1. вItдm. (надяні mш"і е 2ОО.ООО 8 2ОО.ООО 8 200,000 8 200.ООО
в т.  ч.

1.1.

Ко\Iп.Iю.іфйнI .uпп.tпи и г\Iпь.о.іIi} прdЮОор.і.шпт..ор№.р®іе.o.нюs.IIьнIчю\.уп-
В 2ОО.00О 8 20О.000 8 200.ООО В 200.00О

1.1.1.|Компенсац|Ян|ви[ф"запLпьговmпDоТэдокюмихd        8200,ООО|                            I       8200,ООО|       8200.000|                          |       8200.00О|                        |                             I

5.2 -виюнання бlооію®тноТ проеРани за дэк®р®"u надходж®нь СПШаЛЬНСЮО ФОНОУ" :                                                                                  (тvю. ".\
`..з/п

Поюзники План з урахуванням зм|tt виконагіо В|дхил®ння

1 залишок на почаггок оокv х х
в т. ч.

1.1. Еmасних надходжвнь х х
1.2. інших надходюнь х х

2 Надходжвння
в т. ч.

2.1. влаелі наАход>юння
2.2. надходжвння позих
2.з. повеонення кЕ"итiв
2.4. нші надходжвння

з Залишок на кінець Dокv
в т.  ч.

з.1. власних надход>і©нь
з.2. нших надюджвнь

1 Зазначаються ус| напрями виюристання біоджвтнюt кошт|в, зелверджвн| паспортом бюдю"о1` програми.



/

±:IюнанняпоюзнШвбюдж"н®"ровранuпорIвняноЬпонюнuюнuпопврвдньогорокУ:

5.5 "Вuюнання Iнввк:тuцIйнш (провIтIв] програм" :

J
код1 поmзни"2

оиі oJ івг,лл vvtіп,
гпан но звhмийl

l_
ф|г..исуЕюнняп Виюноно за

ВLдхм®ния ВMконано Залишокроокту(прогроми),з п®р од 8урахуЕюнням змін4 ЗВl"Нй ПОР|Од всього фінансування ммайбу"Iп®рIоди

5 6=5_4 7 8=з-7

2.2I
I ,-_ г_                      iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

УТР  МОI1НЯ ОЮд}КО"ИХvстагіов х
III,,,I,,,,,I,,,,,II х х

5.6"НаявнIетьФ1нансовшпорушвньзарезультат"июнтроIIьнuхзвходIв"..
вцсуm;

5.7 "Стан ФIнанеовЫ диецulullнu"..

добhорсьюjкредюорськаэаборговаmстьнапочатокік|ноцьрокувфсу"я;

6. Уэагфьн®ний висноЕюіt щодо:

•ту&пьн®т1 бюдіютнd( проер"u
е актуальною для подагіьшо1. " реалЬаф';

ЩхтuвнсютI бIодэютнс« прщр"uзабезпочено виюнання зщдань програми при виюристаннi  коштiв бюджоту місrа;

юрuюнсютI бIодIютнdГ про.р"
`  эабезпочено виюнанйя  м|ськоТ програми соціапьного захисту насэлення;

~+'ф#ел"##::##Лф:#F:Тл"йЛ"Ж:ч""виюнелняміыко"рош"ел

нащгIьнuкуправлi"соцiагIьновозахистуноовіпеннямiс"г
ради

начальник пгюновонвюноIмIново вIдопу

а%.алПиатЛта#Ж

-         Он?ЪВiiиЧ:аХ#+#що)     -



1,                     3011

( КП К[            (ктпквк мБ)

2,             О81000О
(ктпквк мБ)

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТ| БЮдЖЕТНО.l-ПРОГРАМИ
за 2019 рiк

Управііiння соц|ального захисту населоиня ЗапорlзькоТ м[ськоТ ради
(найменуванm головного розгіорядмtа)

Уііраш|ння соц|ального захисту населения Запор|зькоТ м[ськоТ ради
(юйменувамя вhпов]дального ви.юнавця)

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки офективнос" бюджотюDt програм

З,                0813011                               1030
ктпквк мБ)                            (кФквк)

Надаиня пПьг на оплату жиітіоЕю-комунаііьних послуг окр®мим катогор|ям громадян вLдпов|дно до
законодавства

(юйменування бюдже"от програLIи)

4.   Мота бюдж®"оТ програw     Забезпечення надання пiпьг та житлових субсидiй населенню на оплату житлово-комунальних послуг

5, Оц|ика ®фоктивностI бюд}кетноT програми за критер|ями:

5.1 "Вuконання бюдэютнЫ програми за напрямами викориетання бюджетних моштIв":

№3/п Поха3ники
План з урахуванням змін Виіюнано

(тис. гон.)Вuщи.іенм

загальиий споціальний разом зага7тьний споц]альний разом загаtlьний сп®ціельний разомфонд фонд фонд фонд Фонд фонд
1. вцдатки (надані хD®ди") 113 017,В8549 11 З О17,8€54О 112 077,О1975 112 ®77,®1075 4О,2С574 +О,2С574

в т.  ч.

.,.

НЕIдант пIлье ноI оплвту жuтгіов®конунаі\ьнuхгIосгIувокр®мuмкат®ворIямеронадянвIдгювIднодоэахонодовствв

11 Э О17,88Б 11З О17.8В6 112 971,В2О 112 977,В20 40'2вв 40.2вв

і.і.і.|Наданняmьгнаоплатужитлово-комунальнихI         11ЗО17,885I                               I         113017.885|         112977,620|                                I       112977,б2ОI                4О,266|                                 |                 40,266

5.2 "Вuюонання бюджвтноТ програми за дж®рвпамu надходжонь епецIального фондГ..

№з/п Поюзники План з урахуванням змін Викоиано

(тис. гDн.)вlдх-®ния

1 Зелишок на початок року х х
в т.  ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 надходження
в т.  ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходж®ння позик
2.з. повернення кредитiв
2.4 iншi надходження

3 залишок на кiноць року
в т.  ч.

з.1. Еmасних надходжень
з.2. iнших надходженьI_
5.З "Вulіонанм рвзультативних поIіазнuкIв бюджвтнЫ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":

1 Зазначаються yci напрями викорисгганчя бюджетних коштiв, эатвердженi паспортом бюджелно.і. програми.



5.4 "Вuконання показнuкIв бюдмютнЫ програми порiвняно iз показниками поп®рЫнього року.':

5.5 "Вulюнання IнввстuцIйнuх (провILтIв) програм-:

5.В "НаявнIсть ФIнансювuх порушень за результатами контрольних заходIв":

не виявлено;

5.7 "Стан фiнансовоЯ дuсцuплIни" :

Itредиторсьхо`', дебiторськоТ заборгованостi не мае ;

6. Уэагальнений висновок щодо:

акгтіуальностi бюджетноI програми
АктуальнiстьтаприйняiтяцiеiбtоджетноiпрограмизумовленаэарахуноккоштiвдержавногобюджетутарозраховананалiдтрищупiііьговихкатогорiйгромадяноЦгіовuнодо

hзаконодавства в перiод эросггання тарифiв на комунальнi поелуги;
<ЁЧJфвктu®ностI6юджетнЫпроврамu

•  Програма забезпочувала своечасну пiдтримку пiльгових категорiй громадян на погашення оплати по комунальних поелугах;

корuсностI бIоджотны[ г1рогран

:#J:Н:рП#в::#::Лзер%:#:зфаj:::о:аВнео:lВпаеТе##Яа:lП::::ВмУиК:::?:'тЮаgлОоМкуgв::нЭ:'::%:LЮЧп?::рЭиа::НелОg:ВелфаВва;чТве:оО:;:.СНеПОmШеННmабОРГОВаНфiПОКОМУНелЬНм

довгостроItовuх насгIIдкIв бюджетны( гIрограмu



г-

1,                 зо12
(КПК|           (ктпквк мБ)

0810000
(ктпквк мБ)

ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТl БЮдЖЕТНО.|. ПРОГРАМИ
за 2019 рiк

Управ.іiння соц[агіьиого захисту населення Запор|зькоТ м|ськоТ радI.
(найм®нуеаіtня .оловного ро3поряд"хо)

упровmшісоч[.лыогоэ.х..стун.с.п.нмЭ.гЮРНtЭЪfОLСЬНфТ==:=_

додаток
до методичних рекомондацiй щодо эдiйснення
оцiнки ефективностi бюдже"их програм

О813012                      1060             Надаиня субсидiй насол®нню діIя Ыдііііюдування витрат на оплату жи"ово-іюмунапьних посітуг
КТПКВК МБ)                              (КФКВК)        .                                                                                                                           (юймонування бюдже"от програе.и)

4.  Мота бюджо"оТ програми:     Забезпечення надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату житлово-комунальних поспуг

5. Оц|нка офоIm.вност| бюджетиоТ програми за критер|ями:

5.1 "Вulіонання бюдж®тноY програми за напрямами використання бюджвтних IіоштIв"..
(тис. гон.)

N2 Похазниіtи
план з урахуванням змjн Виконано вiдхиленм

загальний спеціальний разом загальний сгіоціальний разом загальний споцIаль"й разо»з/I1 фонд фонд фонд фонд фонд Фонд
1 Видатки (надан| кр®діо"і 16б о7z,О6 166 872,06 166 697,ОСЭ73 1 С6 697,О6373 -174,99627 -174.9О627

в т.  ч.

Н.дання еубсuдIй насвл®нню длявIдшюдувoннявитротнаоплвтужигпгIово-комунаііьнuхпослуз

1ВВ В72,ОВО 1 ВВ е72,О6О 1 ВВ В97,ОВ4 1ВВ ВВ7.ОВ4 -1Т4,9ВВ -174,9ОВ

і  11  |Наданнясубсидiйнасоленнюдtіяв|дшкодуванН        166872,О6ОI                             I         166872,060|        166697,О64| 166 697,0641               -174.996|                                    I                -174.096

5.З "Вuконання р®зультатuвнuх показнuкIв бюдж®тнЫ програми за напрямами використання бюджвтних I<оштiв"..
(тис.  гDн.)

№з/п показники
3атворджоно паспортом бюджотL.оТпрограми виконано В|дхилення

загальиий спеціальний разом загельний спецIельний разом загаііьний споціальний разом
Фоид фонд фонд фонд Фонд фонд

7 Надaння субсuдIй нас®л®нню для вIдшкодуввння вIIт    т н& огшату жuтIіово.комунвііьнuх посгIув
ефективностi

1

серодньоmJтово.грн.'Аомо сячний розмiр субсидП на оплатумунельііихпослуг,сподарфо

411,70 411,70 1 656,24 1  656,24 1  244,54 1  244.54

продукту

1

іdгіькість отримувачів субсидiй ,домогосподаоств
67 554,ОО 67 554,00 56 684,ОО 56 б84,ОО •1О е7О,ОО •10 67О,ОО

эатрат

1

витрати нажитловсрко надання субсидiй на оплатумуна.іьнихпослуг,тис.грн.
166 872.О60 166 872,О6О 166 697,064 166 697,064 -174,996 •174,996

якоы I

1

г`итома вага еuшкодован" субсид|й допланових,%
100,00 10о,Оо 100,Оо 100,оо

1 Заэначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, эатвердженi паспортом бюджетчgТ програми.



/,/

{4ГВuконання показнuкlв бюдікетнЫ програми порIвняно lз показниками поп®рвднього року":
(тис  гDн )

Naз/п Поmзники
Попородн|й рIк Зв|тний рjк Відхиітоння виконання(увідсотI{ах)

эагальний споціальний разом загельний споціальний разом загальний споціальний разомфонд Фонд фонд Фонд фонд фонд
I                             116б 697,064!            В1,559

в т.ч.
НаданнявIдшкодmг'ово субсидій иасалонню дляуваннявитратнаоплату•комунальнихпослуг

9ОЗ 937.О68 903 937,О68 166 697,О64 1бб б97,Об4 в1'559 в1,559

в т.ч.

надвння субсидій нвсегI®нню длявIдшюду®ання®uтратнаогIлатужuIпI.овсгконунальнuхпоситуг

9ОЗ 9Э7,ОВВ 903 937,ОВВ 1ВВ В9Т,064 1ВВ В91,064 -в1`5во •81,56о
Проведено фiнансування за 1 мjсяц та погашення кредитоDсько•і. заборговано

фi на О1.01.2019  в зв'язку 3 змi ною порядка фi нансування з О1.02.2019 року
1 Показники затоат

витрати на надання субсидiй на оплатужитлово-комунальнихпослуг,тис.грн.
903 9Э7,068 9ОЗ 937,068 166 697,064 166 697.О64 €1,559 в1,559

2 Показники піэодVкту
кпькiсть отримувачiв субсидiй.домогосподаDств

68 59З,ОО 68 593,00 56 684,ОО 56 684,ОО -17,4 -17,4

З Показники ефективностi
середньомiсячний розмiр субсидiт наоплатужитгюво-комунальнихпослуг .грн./домогосподарство

1098,19 1098,19 1  656,24 1  656.24 50,82 50,82
4 Покаэники якостi

питома вага вiдшкодованих субсидiй допланових,%
94,оо 94,00 100,00 100,Оо 6,38 6,38

п  ограма пі>ацювела не повний рiк

5.5 "Вulіонання iнвеотuцiйнuх (про®ктiв) програм":

I{од покаэники
Загальний обсягфIнансуванняпроокту(програми),всього План на звітнийпоріодзурахуваннямзмIн. Виконано зазві"ийперіод відхилення Виіtонаtіо всього

Зелищокф]нансування Naиайбу"іперіоди

1 2 з 4 5 6=5.4 7 8Ез.7
вфсутн
вiдсутн

2.2
Капітаітьні вида"і. з утриманнябюджо"ихустанов х х х

5.6 "НаявнIсть фiнансовuх поруш®нь за результатами юнтрольних заходiв"..

нО вияЕmено:

5.7 "Стан фlнансово1 дuецutuіlнu"..

кредиторсько'і. эабогованосгi не мас;

6. Узагальнений висновок щодо:

®ктуал"остI бюджвтны програми
Актуальнiстьтаприйняттяціе.і.бюджетнотпрограмибулазумовленаэарахуноккоштiвдержавн`огобtоджетутабулароэраховананапiдтримкусоцiальнонезахищеногонаселенняв
перiод зростання тарифiв на іtомунальнi послуги та на виплату mльг окремим категорiям громадян вфповiдно до законодавфва на комунапьнi поспуги;

ефекггIuвностI 6Iодж;ртноТ програми
програма эабеэпочувала схзосчасну Пдтримку населення на погашення оmати по комунальних поелугах;

LЁО#Се"т::Т;:::::mп:::"шР;:iаа"ф,на"-ынаваm"оннmmоціельнонезаще"ф`оmян"аокре"ютфрiйнаеленняэгідноmоюзаконодавелваНефосча№
погашення эаборгованоелi по комунальних послугаD{ призводить до зростання эабогованостi перед постачальниками послуг та блокуЕіання роботи пiдприемств надавачiв посjіуг;

довгострокових нас]1IдкIв бюджетноЁ гIрограмu
у зв'язку зi змjною порядку фiнансування субсидiй населенню на житлово комунальнi послуги дiя програми вПбуваеться эа iншою програмою за рахунок э державного бюджоту з---=-=__-=



е-

1,                   3021
фквкмБ)

2,              0810000
(к"квк мБ)

ощнкА ЕФЕктивності БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 рlк

УпDавлmня соціапыюго захіIсту наоолення Запорізыот місыюu ради
(найменупння галовного розпордні4ю)

Упровіі|ннясоцlалыіогозахі.стунасепенняЗепоD|зыюТмIсыюТраадія
(наЯі.енувоння Еі[дповідалы.ого виконаеця)

додаток
до Методичнюt t>еюмендацiй щодо эдійснення
оцінки ефек"вностi бюдже"их програм

З,               0813021                              10ЗО
ктпквк мБ)                           (кФквю

№данм пLльг на придбаііня твордого п рідюго пhиого побутового mлі.ва та скрапгіоного газу
охромI"іmгоріямгромадянв|дповіднодоза.юі.од+одавства

(найм®нування бюдm.оТ прогреаф

4.  Mm бю"етноТ прогроми:     Забезпечення надання пiльг окремим категорiям громадян на придбання твердого палива i скрапленого газу

5. Оцiнm оф®ктивност| бюджетно1. програми 3а кріперlями:

5.1 "Вuюнання бIодютIю« провр®wи з® напрянами викорuст.ння бюдж®тнuх юштIв"..
(тис. юн.)`..з/п

ПоюзNики
гтлагі з урахуванням змін виIюн.но віщилоння

эагфьнии спеL`іальний р®зом зогельний сп®ціальни розом загчьний споц[альні.й ра3ом
''^.   .   ' ' .L.   '   ' dьоLш й d)ош1 dьанJ) d)оиJ1

1. ВlШОТЮ. (НОд.N| Ю.4|m.l з82,®1® зо2,®1® 2е2.2Э407 282,23497 •0,384ОЗ •80,384ОЗ

в т.  ч.

1.,.

Н.фння пIпь. т прид6.ння т..рдо.о т.рюю.ог\Iч.ю.опоеутоюоюоп.пuв.т.сЁж,жщ%u#Ё#

ЗВ2,В19 ЗВ2.619 z82.zз6 2В2.235 -Оо.з®, ®о.зв4

1.1.1. IНадаНня пПьг на гmОаф тв®шdГо та оLЕіюго|            З62.6і9|                             |          З62.6і8|         282.235|                           |         282,235|           €0.384 |                             I               -8О,384

5.2 "Виюнвння бIодютноП проер"u з® джврвпани надходікень спвцI"ьноао фонду":
/тис. гон.\

гчз'п
Покоэники План э урохуЕюнням змігі Виконано Ыдхmення

1 залишок на початок pow х х
вт.ч.      _

1.1, власних надхофюнь х х
1.2. нцих гIадхоfLжень х х

2 надходження
в т.  ч.

2.1. Ешасні надходження
2.2. надходження поэик
2.з. повоонення кDодитів
2.4. нш надхо[Uюння

з Заі"шок на кіноць Dow
в т.  ч.

з.1. власних надходжень
з.2. інLLих надходюнь

5.З "ВиIіонання рввульт®тuвних поюзнuкIв бюджвтноН прогр®wu за напрямоми виюристання бюдж®тнuх нюштlв"..

1 Зазначаються ус| напряии викорисmння бюдже"их юштIв, эатвеодженI паспортом бюдж®тноТ програми.



tВuюнання показникIв бюдж®тноТ провр.мu порIвняно із поюзниками попвредньово pow ....
(тис.  гDн.)

№э/п
Поіфзниюі

поп®р®диIй р]к звhllий рIк вIдхі.лоння викононня'vвIдсо-\
зaгmьнwн сп®ц[ельнии ра3ом зогmьNии сп®цIфьNи разом загальнии сп®чіельнии разомеьaLLд ..L.    .    J фLIJ) й  dьаьLЕL dьоN,Е) dhнд

Вида"и (надогIі юедити) 242,644 242,644 282,235 282,235 1б,316 16,316
в т.ч.
гіадінNя гіигіьг н. придоонNя тt]орд®го тарфкогогіічNоюпобутовогоmлива"скраплен®гого3уохр®мимхmгор|ямгDомадянвШповLднодозоконодовсmа

242,644 242.С44 2е2.235 2В2.235 16,э16 16,316

в т.ч.
Над®ння пIпь. н. прuОб.ння тв®роовот®рідю.опIчно.опоеутово.опоLпив.таскраrіп®но.о.аэуоIqъ®\яиwют®®оLіIян.Dо.I.дянв1дповIЫю®о

242.вм 242.В44 2в2.2зБ 2в2.2зБ 1в.31в 1 в.31 в

1показники затDат
ЕМТРЕlТИ ГШ НЧдdГ1Г.Н Г||Jlel-Г.Е] ПРИдUЕ|ПГ|ЯтвердоготарідкогопічноюпобутовогопеливаIскоапл®ногогаэv."с.гон.

242.644 242.644 282.235 282.235 16,316 16,316
2поКВ3НИКИ ГlDОдУ|СТ`/

", ірп\чі ® ч і і,,іі,-:гіі® і іі, ,і\ \ю\-®і і®і®т\,і^гuтанов"иасигнування.іиэпридбаннятвердоготарLдюгопічногопобутовогопаітиваIскDагUіоногоmэу,

16з.Оо 16з,00 158.00 158,00 -з,1 -3,1
кілt>нItл ь отFмнyЕіtlчіt) піл®г з пріпдt}Е.гIгIятвордоготарфкогопічногопобутовогопапиваIскDапленоюгаэv.

215.Оо 215,оо 158,00 158.00 -26,5 -26,5
зпоказники еФек"вності

придбання твордою та рідюго пічногопобутовогопаливаісіtраменогогаэу,гDн.ідомогосподаDство

1  508.54 1  508.54 1  786,ЗО 1  786,ЗО 18.41 18,41

4 Показники якосm
питома вага вщLLкодованих пільговихпоспvгдонаDаховоних`%

94,71 94,71 100.00 100,Оо 5.59 5,59

5.5 "Вuконання lнвсютицIйних (про®Iатiв) проеран":

код поmэни"

'   _         ,I,ф|mнсуЕюння
mан на зві"ий ВиюноNо зозвПнийп®рIод В|іщил®ння Виконановсього Зелишок

прфкту п®рIод э ф|нонсувоння m
(прогр.ми), урахуванням змін мойбу"l п®рIоди

1 2 з 4 6 с=5_4 7 8=з_7
вLдповідно [іо Фак"чних звеDнень;

2.2
юпіт-гіьні віфтю. з утрим.нNябюдхоmіихvстанов х х х

5.В "Наявнlс;ть ФIноIнсових порушень з® р®ультат"и юнтрольнш зоходIв":
вnсу"l;

5.1 "Стан ФiнансовоТ дuсцuг\лIнu" :

дебiторсыm I "иггорська эаборгованість на кінець року відсутня;

6. Узагальн®ний висNовок щодо:

3:mLУМел##юm##"L:iЪРЁО€#=#цп.;
\--®Ф.Iа"IвноетIбIодgtютнdТпро.р.нu

забозпечено виконання эавдань програ" при використанні бюдже"их коштів;

корuвностI бIоож®тнЫ про.рш
эабезпечено виконання доржавнюt програм соц|ельною эахисту наоелення відповідно до вимог чинного законодавства;



.,
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ЗО22                 Упрфвг]|NNя соц|альNого эахистv мсел®ння ЗопоD|зькоY м|сьkоТ оади
фквкмБ)

08100ОО
фквкмБ)

З,              0813022

дод.ток
до Мотодич"tх р®комендацiй щодо зд|йснення
офн" еФоктивносП бюджэ"их програм

(наймонувення поітовного роапорядшmе)

УпрfLвп|і.ня соц|олыіого з.хисту нос®лення Зопор|эыюУ I.lськоr рФ d.и
(наймонуmння відпов]депь.юго виkоmвця)

1060
ктпквк мБ)                                 «®квю

№дання суБсіодій Nасепонню для в|дшqфівоння витрот м пріодбання твордого " рідоюго пічіюго
поб]ггового гtолиф I сюапл®ііого газу

(юАо.енувоння біQджmіоТ програиф

4.  Mom бюфк®тноТ прогроии:                    Забозпечення надання пiльг окромим категорiям громадян на прщбання твордого палива i скрапленого газу

5. Оц|Nm офеіm.вност| бюдk®тноY програNи за кріmрhіIи:

5.1 "Вuюн®ння бюдік.тнЫ провр"и з. напряw.іяи виNюрuст.ння бIодо.ютнuх ноштIв" :
'тис. гDн.)

`.,з/п

ПоmзниNм
пііан э урохуванням эмIн виюн"о В'дХМ®Нl1Я

зогфьний спеціальнии разом з.гальниI] сп®цlфьни разом з.гmьннп сп®ціальнии розом
',`.   .   ' dьонJ) dmнJ) й hнJ) dьонJ) dmнJI

1. виА.тюо (иад.Nі юевіm.і 1  452.981 1  452,О81 99О,z2085 999.22065 45З,76035 45З,76ОЗ5
в т.  ч.

.,.

Н.®.ння с\рВсuОIй н.с.п.нню для .IдшноФуuння•uтр.тн.I.р.IЫ.I"ят..р®о.от.рI®ю.опIчIю.опоеігтово.ог..г.uв.Iвю.т.Iю.о..эv

1  еБ2.981 1 462.981 999.22, 999.22, 45З.7ВО J5з,7бо

1.1.1.IНаданм с`d}сид|й гюоолонню для Ыдшюдvвання витtm н|       1452.981 |                            [          1452.981 |           999.221 |                                I            999.221 |          45З.760|                                   I               -45Э,760

\~ 5.2 "Вuкон.нт бюдіютнЫ гIро.р.ни за дон®р®п.\Iи н.дходоюнь епщIвгIьнозо Фонд\Г...
'тис. mн.\

`.з'п

Поmзниш Пл.н з урахув.нням змін Викон.но вLдш®ння

1 залишок на початок Dow х х
в т. ч.

1.1. Еmасних наАхх]дэюнь х х
1.2. |mLм нодход"ь х х

2 надходження
в т. ч.

2.1. ЕLпасні надхQдэюння
2.2. надходжвння поэі.k
2.з. пов®Dн®ння юадитів
2.4. IнLLі надхNm"ня

з залиLLюк на кIнеLю Dоку
в т. ч.

з.1. ві"их Nадходжоі+ь
з.2. ініIіих надхкmжнь

5.З "Виюнанм р®эупьt"\u.них поювниАв б.одэIютнЫ про.р.ни з. н.пря\еаwu виюрuсггIaню. бюдж®тн.Lх юштI®"..

1 Зазначаються ус| напря ііи викооистання бюджвтних коLLmв, затворджен| паспортом біадже"оТ програми.



5.4"ЕIuЮн.нняПОюЗнuКIВбЮдТтМПРо®Р®нuп®РI®няноIзПОн"нuЮwuПОП®Р"ьЫОРЩГ:

№э/п
Поюзни"Вндо"и(нодоN|kроди") поп®р"lй р[кэ.гальнийспеціmьнмI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ 'тис. юн.)

звf"ий р'к Е)tдхмоння викон.ннягvві[ісоткехі

'`L'  .  J1552,120 dьоLLJ) разом1662,120 з.гельннпdьонJI сп®цlфьниEIdьанJ| разом загельnнI]dьоид сп®ц[ольнийdьонJI разом
в т.ч.-`-. `. -.| ~,\-о- I {6'622 •з6,622 ;----._ -`~-о|чп|тw-твu)шкодуваинямтрIтнапридб.ння тв®рдого прідюгоhlчногопобутовогополюаіскр.m®ногога3v

155212О 1  652 120 999.221                                         999,221            -З5.622                                                 -З5,622

в т.ч. IIIIIII---    '     .  ' .  .   ,   -`  -.    .  ., ,®IдшТ\пз.нт®IIтFI.тн.прuОб.мb\ тв®рд"птрЮююпIчноюпобlтово.оп"ив.Iс_"пп®.ю®о..эv

1 552.12О 1  552.12О 999.22J                                  999.22J          .З5.б2О                                        -З5,б2О1Показникизатоат

_" .          , .-„       _ .',  _   -,  .    -вiдLLюдуваннявитратнапридбаннятв®рдого тарhююпічногопобутовогопаливаIскраплоногогазу,"с.гDн.

1552.120 1552120 999 221 99922показники пDодvктv                                                                                                                                                                                                                              ,  21           -35,622                                           -35,622шіЕ.шсіьоіимtяч

твердого та рL4юго пhного побутового пелива Iсюагtгюіююmэ\г.доNогоспо4оDствduld
602.Оо 602.00 275,00 275,оо -54.3 -54,зь  сть отримувачів с)бсіодіи, забозпоченихппагIовиниасигнуваннями,напридбаннятвордоготарідюгопiчногопобутовогопеливаіскрагUіоногогвзу,доиоюсподаосm

414,00 414.00 275 00 275 00зпоказніі" еФе"вност|                                                                                                                                                                                                       -33,6                                        -3з , 6

середнiй ро3и|р qу6сmП tю придбання твордого тарфюгопiчногопобутовогопа"ваIскраплоногогазv,mн,ідомоюсподаDстЕю

З 205.69 З 205.69 З 6ЗЗ 53 З 6ЗЗ 53по"ни" яm                                                                                                                                                                                          13,36                                   і З,35питомавап]

tіаDахованих . % 9799 9799ч 100,00                                            100.00                   2.05                                                       2,05

5.5 "Вuюн.ння IнвоютuцIйнuі< (про®\qпIв) пращч"..

код1вLдпо Покіэники2
Пл.н но зЕmийI

IIIIIIIIIIIIIII_
ф[N'нсуЕюNнf,г'ре, ВикоNоно зо вфил®"я Внкоt.ано Залишоккту(прогр"и)'з п®р од эУРаХУВ.НI1ЯМ 3М|Н

3вmи й г[ер|од5 всього ф[нансування нам.йбутн|п®р|оди

вшно до Фаmочнюt звоDнонь; 4 е=6-4 7 8=з-7

2.2l
-ГЛТГТТП1-ур     Nня еюдже"ихvmн®в х х х

5.В"НоЕI®нIетьФIн.неовuхпоруul.ньз®р®вупьrгIaтеімuюнп.рольнихзеtходIв-:

впсу"i;

5.7 "Ст.н ФIн.нСювЫ дuСциrullнu"..

добhорсьха I хредигюрсьха 3аборгован|стъ м  dноць року вПсу"я:

6. УзагмьN®ний висновок щодо:

•ту.тkттI бIодоюгпI" гIро.р.нu
е ахтуальною для подегtыіюТ тг роагtlзаф;

\~J3ЁфЮ#iFв#юбнЖзаГвдГ"Л##"мипрmиюриmнМюдю""юLmв;

юрuс"гпIбIодютнапг.о.р"
3а6®гюіюновиюнанмдорж]в"програисоц|епьногоза>оФнеселоннявПповфнодовимогчинногозаюнодавс";



с-

зоз1
шквкмБ)

О810000q-мБ)
0813031
ктлквк мБ)

j:
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управпінмсоціалыюпоэахі.стунасаг[онняЗапорізыюUмісыtdГDадіі.
(mйіIощроння гtmовного роэпоряАі«оф

УпDаЕmlння соц|аііыіого эахі4сту населоння ЗапоЕ]|эькdY м|ськdГ Dади

додmк
до Меггодичних рекомондацiй щодо здiйснення
оцIнки ефек"вності бюджетних програм

!{;   `;Z`,                 j.                                                                                      (Nайи®Nуфня еппофольного виконавця)
' ::.,      10ВО            Надоння |нших пLльг окремим юатогорtям грощдян вфповLдно до законодавства

4.  Мета бюдію"оТ програми:

О(ФЮЮ                                                                                                (mйNенуванм бюдже"от програми)

Забезпечення надання пiльг окремим категорiям громадян э оmати посгіуг зв'язку, про`.зду, санаторно-
курортного лiкування, ремонту будинкiв i квартир та компенсаф витрат на аЕmмобпьне палиЕю

5.2"
\вuютння бюджтно"ро®р"u за дж®р"ами надходж"ь спецIальново ФонеУ'':                                                                       tтvю. г".\

`з/п
t Поюэиики ПгіаN э урахуванням эмін виконано Вфилоння

1 эагіишок на початох Dоку х х
в т. ч.

1,1. Еmаелихнадхадэюнь;  '  '\L                  j     і х х
1.2. iншуD{ надходюнь х х

2 надходжвння
в т.  ч.

2.1. власні надхQджвння
2.2. надходжвння позик
2.з. повеDнення кЕюдитIв
2.4. ншI надходжвння

з Залишок на dнеLIь , Еіоюг
в т. ч.

з.1. власниDt надход.юнь
з.2. інших надходжвнь

5.З "Виюнання рваупьтативних показникIв бюдіквтнЫ проерани за напряh[амu використання бюджвггIнuх коштIв" :
(тис.  гDн.)

Nвз'гl
Поmзники'

зотЕюрDюIіо поспортом оюдхо"оіпDогDоми Виюноію ВLцхил®ння

зqг"ы"я сп®цlфьNий ра3ом 3огальний сл®ціельни разом загельний сп®ціельний разом
_ dьонА dьанJI dьонд `     ,,^.   '   ' dьонд ' 'l. '  J

7 i5Е6БЕii5:iЕйiiiЕТi5Б666ЕйТ5ЁТiiiЕiЕЕТФиіI\Ътт®.®рЬ-.роі."ш±В±п9±Ё±±Ю:99ЭЗЮЁgфЭg±Ш9±
эатDат

1

оесяг вщmав на эаоозпочоння санаггорно-кVDовгнимлік`пзанням,тис.гDн.
2 944.256 2 944.256 2 944.108 2 944. 1 08 ю,148 ю,148

3
обсяг видаmdв на р®монт будинюв і квар"р, тис.гtж.

440.858 440,858 44О,857 440.857 ю,001 -о,оо1

4
обсяг "а"ів на компенсацію вmрат наавтомобLпьнопеливо."с.гон.

79.662 79.662 79.66о 79.660 -0.002 -о,оо2

5

Ж:#::Ёа#}ГО#РО##м#н#:,НаР"повhря"мабомь"ісьm.овтомобціьнимтоанспоmм."с.гDн.
597,057 Ef fJl f яп 587.782 587.782 -9,275 -9,275

9
mыdстъ отримувачів р}гпвок на санаторноікvооmелLк\лэання.осіб

366.оо з66,00 з68.оо з68,00 2,00 2,00

11

фьіdсm отрищгвачів юмпонсаф вюрат наавтомобігіьнепа"тво.виплап.
55.00 55.00 52.оо 52.00 -3,00 -3,00

12

кігtьіdсm осіе, яю гіодали эаяви но проведеннябезоплатногоюпhпьногоромонтубудинхів'ква"D\.осIб

1 1 .оо 11,оо 1 1 ,Оо 1 1 ,00

13

i,  _    .=_  .т.i.'  ..,-.',",,...-W',--"!=t==..,,,   . =   '    .т.   тJзалiзничним.водним,повhря"мабомькмісь"мавmмобLльнимтDанспоmм.осіб,

1  98З.ОО 1  98З.ОО 1 646.ОО 1  646.00 -337.00 -з37,оо



ф1"mостI
редня mрпсть саmторноь№ртною лкуваннягDн.середМрозmрюмпенсзфЕіитр8тшавтомобLльнопаливо,гDн.

8 044.42 8 044,42 8 000.29 8 000 29 -44  1 3 4413
з 1 448 4О 1 448 40 153 8з,52оо8
4 соDедня вапсть  D®моmt бvдинків іюаD"D). гDн. 40 078.ОО 40 078,00

1.9240077,92 1531,924007792 83,52

5

сэредм вартгсгь пільгового проізду один раз нарік(одинраэнадваро")заmэничним.водним,повhря"мабомь"іськимавтомобпьнимтDанспоDтом,гDн.

зо1,08 зо1,08 з57.10 з5710 5602

-0,08

прод1 56,02

санаторноькурор"оліку"ня,заеозпечонюtпmновимиаси"уваннями.осЮшьюстьви

з66.оо з66.00 з68.Оо з66 00 200 2

3

пітЕ]т отримунчЕм компенсщіі витршнаавтомобLг[ьнопаливо,забозпочонихплановимиасигн\tваннями.виплатшьюстьосюяппш

55.оо 55.00 52.оо 5200 -30о

Оо300

4

•т, :т  r   т:т-= .  I :    .т. :т:т, : .тт-Ое3оплmоююпПпьногор®монтубудиmв(квар"р),забозпеченихmановимиасиm`rванtщми.оdб.,,_,...._1'=,_

11.Оо 11.оо 1 1 .оо 1100

5

l ''юe\, па , tц,O' u.г|" ' 't,vl"одинразнарік(одинразнадвароки)заітiзн"ним,водним,повфянимабомЕ"ісь"мавтомобLпьнимтранспортом,эаео3печенихплановимиасигнуваннями,ос1б

1 98З ОО 1  98З ОО 1  646 00 -337,00якm 1646.ОО             .337,00

1

частю пLльговик]в, які отримали санаторно-кvDоm®лікvвання.%часmапLльговиків,якIотримагtиюмпонсаціювіmпнааЕmмобLпьнепаі"во,оіочаmпLпьговикIв,я"мвфромонтованобудинки(кваmDи).%
100.00 10о.00 100.00 100.00

з 100.00 100,оо 10о.00 100.оо

4 100,Оо 10о,Оо 100.00 1 оо,оо

5

частка пLпьг"dв, яхі використели пЬаво напLльговийпр®т3додинраэнерLк(одинраэна двароки)заліэнmним,водним,повhрянимабомiжм[сью"автомобmьнимтDанспоmом.%

100 00 10о.00 100.00 100.00IIIIIIIII[Lжш

1 З"mчаються ус| напряNи використання бюджвтних коштlв, затверджвн| паспортом бюдю"оt' програми.

5.4"ВuЮН®ННЯПОЮЗНuКhбЮдЮТНЫПРОГР®НuПОРhНЯНО1ЗПОЮЗНuЮНuПОП®РВдНЬОГОРОКУ":

Na3/п
поmзни"в(I

IIIII-IIIII_ /тис. юн.)
поп®р®днm рзогфIк ЗвГтний рік відхилоння виі{онанняіvвLдсоткахі

ьNииhш) спец[альнийdьоLIдзбз968 разом эоJ"ьI1ийdьоlIп спецfфьнийdьош) разом загальнийdьоIIп споціальнийdьонJ) разомнн I | I_ L" -
в т.ч.г' иня ' ' .406 88,194 -100,000 6о'983

•до      інших пLпьг охремим mтоюріямгzюмадянвLдповLднодозаконодавства
21§З,314 ЗСЗ О68 2 517 283 4 052 406 4 052.40б             88,194             -100,ООО                 60,98вт.ч.

--...-п .гu....^ .тч~щ-ЫШ=зююнодоівство.IпII1ь.оIqэв.IuЬют®э®рIяwвро.I.дян®IдпсюIдIію доз&юнодавствю

21бЗ.314 ЗВЗ.ЭВ8 2 б17.2ВЭ 4 Об2 4ОО "4 Об2.4Ое          88, 79О          -7ОО,ООО             бО, 98О
1 Пока3ни" затDаггобсягвщо"ів на эабевпечення санаторно-

куЕюmим л|куванняW. "с. гm.                                      1620.951                                    1620,951       2 944`108
2 944 1 08 81  628 81  628otжяг видЕпків на ремонг оудинuв і хЕюр"р.тис.гDн...т-=г'=':.='

З6З`968 З6З. 968           440`057 440,857 -100 000                    21125н                  іоіvвмгі і.рuі-н uнпг. гю.нарік(одинраэнадвароюI)запbнич"м,водним,поытрян"абоиЬюіIсь"маЕmмобLльнимтDанспоЕ7том,тис.гDн.

З9З,790 З93,790 587.782 587 782 49 263 49 263агіна..`і-гі-вmL..-.г vнпv~t)vlмаггеріельноі.допомогиріднимос[б,які маютьоообпив|абоособі"в|трудов|эаелуп4перqдБатьківщиною,"с.гDн.обся

15.о50 15.050 -100,000 -100,000г вида"|в на юмпенсацію витрат нааЕmмобLпьнепаііиво,"с.гон.о-гв
9з.513 9з,513 79.66о 70,660 -14.814 -14  814г,,  =     ',  =    .  =    ..    .  .„  ,'"  :  [  `'.    .  :,J     .Y.`.  г  :"с.гDн.

зо.о1 1 зо,011 -100.000 -100,000

.

кілпm елорудюнь надгробків на могилахосіб,якjмаютьособливіабоособливiтрудовізасm"пеDе4Батьdвшиною,од,

2,00 2,00 -100,о -100 0кількjсть ос|б, які отримають одноразовуNатеDЮльнvдогtомогv,осібш'впd,'D
2.Оо 2,Оо -100.о -100 0

(

`.uіv, яN і.uнаі.и оагюи п-іігіut[t]н.пгіябезоплатноюкапhальногоромонтубудинківква"D).ос'б

5.оо 5,00 11,оо 11оо -100 0 1200юf`""ь оф"увач`в пупвок на селаггорно-юп)оЕr"ол|кvЕюння.ос|бі
224.00 224.Оо з68,00 з$8.00 643 643-, п.`. ,~-ч і -, і і,пі+, п® .і ш,ііі г®спппроТщодинра3нарIк(одинраэmдвароки)эаЛ3ничним,водним,повфянимабомЬкАіісmиавтомобLпьнимтранелортом,осіб,осlб

1  784,00 1  784.00 1  646.ОО 1  646,00 -77 -77кiльк]сгь отримувачів компонсацгі витрат mавтомобПьнопаf"во.вImлат
бз.00 бз,00 52.00 5200 -175 -1752 Покавники пDодVктv

в
ува                     цI 'и"]тнаавтонобпьнопаливо.забозпеченихгUіанов"иаелпманняhи.виmа+

6з.оо 6з.00 52,00 52,00 -175 -175
безоплаггного юпhагіьного ромоілу будинків(квар"р),забо3гюченихmановиNиасипwванняNи.осЮ".,..,.,,

5.00 5,Оо 1 1 .оо 1100 -100 0 12оо
проТзд один pas на рік (один раз на два роки)залізнmним,водним,повhрянимабомь"ісрк"автомобLпьнимтрансгюртом,эабезпелеАюtгLгіановимиасигнvваннями.осіб

1  784 00 1  784 00 1646 -7,7.00 1  64б.00 -7,7



Ш|ЬХJС|Ь  Ш[u, РUдЮЧ| ИЮu МtlЮlЬ |ЩШО Г|tIматеріалькудогіоNогуприпоюванні,забеэmненихплановимиесиmtванIIями.ос|б

2.00 2,00 -100 0 -100 0к1льк]сть отримуЕючів путівок м ннаторно-юmор"ел|юранняэабозпечонихпг[ао

224.00 224,оо з68,00 з6е.00 64.з 64,з

н  вимиасигнуваннями.осіб

dьюсгь елоруджвнь надгрофв на могилахосFб,якімаютьособливіабоособливітрудовізаслугипередБаггьк|вщиною.8абезпеченуLхппаIіовимиасигнvваннями.сш,

2,00 2.00 -100,0 -100 0mа ьшстъ гюховань осіо, які мmтъ акэооливібоособливітрудовізаспу"перqдБаггькIвщиною,эабозпеченихплановими

зпока3ниm оd>еIстивност|
сОредня вартість елнаторноькуроргноголкування.гон.сэреднійрозміркомпонсафвитратнаавтомобLпьнопаіtиЕю.гDн.

7 236,39 7 236,39 8 000.29 8 000.29 10,56 10,56

1  484.34 1 484,34 1  531,92 1531.92 з.21 з21`jt7|ф(|Г" ВСlt/Нult]   t.t]МvГіі r ЧУдИГ|Мt] \hН|7| Иv/,гDн.•=''=,]-=,='.'.,

40 077,92 40 077,92''=,`-=,='       .    '  .  .=.  .    .т.   ','  .Jг'.  ,`=ъ.нарік(одинразнадвароюі)заmзничним,водним,повфянимабомЬкмIсью4мавтомобLпьнимтmнспоz]юм.гDн.

217.19 217.19 з57,10 з57,10 6442 6442серодня вартість елоруджвння одногонадгDобw.гЕін.
15 005,50 1 5 005 50 - 1 00 00 100

сеDсдня Еюmстъ оfLного поховання. гDн.
-,оо

середн|и ро3м|р маггор|аIіьноТ допомогиDLАнимпDипо>юванні.гt>н.
7 524,58 7 524,58 -100,00 -100,00

4 Показники якост|
частm пільювик|в, як] сюристалися пLпьююнабе3оmатн®поховання,%

10о,00 100,00 -100,00 -100,00
частка пLпьговихiв, які отримали компонсаціюэасамостійнесанатоDно-кvDоЕmюЛк\гвання.

10о.Оо 100,00 -100,00 -100,00
чtявt;т" пUіьгUЕммЕ[, нkі отримшіи  комIіегіLацін.ют>атнааЕгюмобLпьнепфиво,%

100,00 100.00 100.00 100.00
часіm mіьговиків, як] отримали санаторно-кvDоmнолікування.%

100.00 100,Оо 100,оо 100,оо
чабvдстю гmьговиm. яmм в|дремонтованоинки(кЕю"Dи).%

100.00 100,00 100,00 100,00 -100,00
чанастю пLііьговик]в, які сюрисmлися пIльгоюбозоплапюсгюmгд>юннянадгDобка.%

100.00 100.00 -100,00 -100,00
частю ппьювиків, які виюристали право напLпьговийпротщодинразнар[к(одинраэнадвароки)эалізничним.водним,повфянимабомЬкмjськимаЕmмобLпьнимтоанспоDтом.

100.00 100,00 100.00 100,00
частю оdб, які е рфними померлихпLпьговиківіотрималіооhноразовуматеD|алы+vдопомогvнапоховання. %

100.00 100,00 -100 00 -100 00

5.5 " Виюнангиа IнввютuцIйнuх (провItтIв) про®ран" :

код Покаэники

Iи,оііьг,I'I \ллояіФ|mнсуЕюнняп
План г.а 3ві"ийI Викононо эа

ВLqхил®ння Виконано Зелишок
рфкту(програми), пор од зурахуванням зм| н

звГгиий п®р|од всього ф|Iіагісування mмайбу"Iп®рlоди

1 2 з 4 5 6=5_4 7 8=з-7відповLдно до ®аmіних звоDнень;

2.2
каmпльні віщотхи з утриманмбюшю"ихvстаіIоЕі х /

х х

5.6 "НаявнIсть фIнансовIіх поруш®нь эя результот"u контрогIьнuх заходIв":

`#С:нфIтн"оЮисцuтIни.`..

дебhорська і кредиторська заборюваністъ на початок і пнець року вщсутня;

6. Узагапьнений висновок щодо:

актrl]іагIьнсх:тI бюдaюrrlнdТ провраьIu
с аюуельною для подаrіьшоТ " реалЬаф;

®ф®Iа"вновтIбIоаэютныпроврaнЬ
3абозпочено виюнаііня эавдань програми при виюрист"нI  коштlв бюд.ювту мIста;

юрuсновтI бIод-ютнd€ про.р®н
3абозпочено виюнання  м|ськоT програми соц|альною захисту населення;

довюотроювих н.®пIдПв бюдэютнЫ про\гI®\ru
фінансування в наступних роках дозволитъ эабезпочіml виконання міськот програми соціаіiыого эаЭаосту

нвчвльник ут1равлIння соціаг1ьново захиоту юоелення
Мсьхы рвОи

начальник планово®юно\IIчново вЮоілу

О.Я. ПолковнIкоQю
«нЩ" та прЮ"ще)

о.в. ч-в
mhф та прювицр)
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0810000
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)

Упраегtіння соіціельною захі.сту Nаселоння запоDьькот міськот Dади
(наймонуваmя головною розпорядниш)

упрm[мсоф.тLногоэ-хNсщt-.л-+NЯ:::=Г+=:дШ.рф

1070             Щдання пtпьг окр®иим іеат®гоі]|ям громадян з опгіо" поелуг зЫязіqі
(|ЮЮ|О                                                                                                              (ііаЯьіеиування біqді.mіоТ програюі)

4.  меп біqд]юетнот програNи:
Забеэпечення надання гіiльг окремим категорiям громадян з оплати поспуг зв'язку, про.і.зду. санаторно-
курортною лiкування, ремонту будинкiв i іuзартир та компенсаф витрат на автомобiльне паливо

5.з п вuююl|ня р®®ульпгl®"внu* поIа\энuПв бIодіIівтнЫ прогр®IАи за н®прянВМИ ВиЮРИСТаННЯ бЮдЖ®"LХ ЮШТIВ"..                                t"с гон)

№э/п
ПоюзNию.

затвердх®Nо поспортом оюджоттIоіпDогZюми ВиюNано В|дхигіоння

а.гmьннн..L'.' сп®цюльний,'1.J' розом э.гальNии..L.1' сп®ц[ельнI.йdьоNJ) розом эог"ьнии''^..' сп®ціельнииdьонJI разом

7 НЖ-ння пIпь. з оптти п®стп з..жu
зяггtm

1

обсяг вида"ів на надання гііпьг з поелуг эв'язку('ефоном`r"сп]н
726 483 726 483 727.588 727.588 1 , 1 05 1,105

2

кооисяvваніф твпобелгвmелкіеюнаА"я hLпьг э поспуг эь'я3ку(встановііення"гюФон|в`т"сfі)н.

1 ,495 1.495 -1 ,495 -1,495

34еФе
фькiстъ отримувачів пLпьг но оплату поелуг зв'язку(коDистування"гіоФоноmвиmат

42 480.00 42 48О.00 22 164.00 22164.ОО -20 316,00 •20 316,ОО

кLльк|сть отрииувач|в mгіьг на оплату поелуг 3в'язку(всmіновпоннятелеФонів`осіб
40.Оо 40.оо 40,00 -40,оо

"вностi
12

с®редньомісячна вартість ентрат на надання пmьг зпосгм.зв'язку(коDист`лзання"гіеd]оном`гон
2з.200 2з.20о 32.830 з2,8зо 9,630 9,6зо

ырдня вартiсть витрп нi надання пільг э поелугэв'язкv(встановііенмтепоеонiв)гDн.
65.00 65.00 е5.оо 65,00п"

1

кiпькість отримувачів пmьг н® огUіату послуг зв'яэку(користуваннятоіюФоном),э®Ооэпоч®нихгUіановими

З1  314 0О Э1  314 00 22164,00 22164.00 •9 150,00 -9150,00

2

асигі+`юані"ни. вmіtпкmькістьотримувачівпLпьг на оплату поспуг зв'яэку(встановлоннятаіюФонів),заеозпелонихI"ановимиасигнvваннямиосіб

2300 2з,00 -2з,Оо -23,00

якост'

1

питоm Еюга гіПьговіmв, як! отрі"ели  пLпьгові пmітуп.(коDистvванняпп.Фонон}.^%
7э.71 7з.71 100.00 1оо.оо 26.29 26,29

2
питома вага пuіьговию. які отримели гіmьгові псN=г[угіA(встановгіоннятегіеФонів`.%

57.50 57.50 100,00 100. 00 42,50 42,50

1 За3начаються ус| нелрями виюристання бюджвтних кошт|в, затвердюн| паспортомбюдхmоТ програми.



код1вtдI1о покфни"2
`-,'         -.   ,L'1.,1-lIl,,,,,,,,,,,,l,,,,,,,,,,,,,l,,,,,,,,,,,,,l_

зфишокфінансування намайбутн|перIоди8=з7
фIнансуuнняпро®кту(прогр"и),з План на 3вГ"ийп®рIодэурахуЕюI.нямзмін4

Викононо заэвmийг,®рIод5
вLдхm®ния6=5_4 Виконановсього

нодо            ttжзвеDн  нь.

2.2
I 'm Г7-Пт7ТПттггтпттттгтЁ _                                 iiijjjjjjjjjjjjjjjjjj=j::::=:::::±іітр  маtім біодхотнихVспнов х х х

5.6"НаявнIетьФIнансовшпорушвньзар®ультатанuюнтрольнuхзвDіодIв":
вL4су"I;

5.7 "СТ®н фIМнсОВЫ дuСЦuru\IНu".-

дебhорськаIкредитgрськазаборгован|стънапочатокIкIноцьрокувLасу"я;

6. Узагальн®ний висновок щодо:
-JаNm-ь-m"k-mюг"Jюф""

€ актуальною для пqдальшоТ ту реалIэацГі.;

ТIIВрттIбIодNптнdтпро"uзабелеч®новиконанняэавданьпрограмипривикориоі"н|коштIвбюдютум|сгга;

т9IIснжтI бIодж®тнdr пгIо.рвюзафзrючено виконання  м|сыюТ г[рограми соц|ельного 3ахисту насфтоння ;

9Ё=т_9тuхюспIдIdвбюдж®,пнотпро~uфінансуваннявнаступнихрокакдозвaлmзабезпечитивиюнамяміськоТпрограмисо

наTапьнuкуправпL"соцbзпьно.озахuстунвс"нмнЬьм
рвои

начапьникгIпаново.коно"новоdОдhу

захисту насел®нн;

__      а%LЛиаhЛТБЬЛвЖ)       -

-       ан?L[ВLиЧ:Х#+#ще)        _
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оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 р[к

_Упрu.т|.tlсофт]іюгоэm.стун-с.гі...іяЗ.IторtцфнLеьфрф
(юйм®ну8ання галовного роэпорядниm)

±=Ё±gфо®.іmіmэ.щці-с.л.нНЗ::==:±LFWLфiii5

додаток
до Методичн" рекомендацій щодо здiйснення
оцінки ефективностi бюджетних програм

1070
кmквк мБ)

4.  Мота бюдію"оY програми:
«Фквю

Компонс®ц|йн| випла" Na пПьговий проЩд аЕгтомобLііьиим траNслортом окр®мим категор1ям
-                       (,-J-.-бqр-фофII)                         . -

Забезпелення надання пiльг окремим категорjям громадян з опла" поспуг эв'язку, протзду, елнаторно-
курор"ого лiкування, ремонту будинкiв i квар"р та компенсаціі. витрат на авmмобiльне паливо

5. Оцlнка оФ®кті.вност| бюдже"о`. профами за кріfтеШми:

5.1 "Вuюнання 6юдж®тнЫ провр"u за напря\Ааwu вuюрист®ння бюдіюггIнuх юштIв":

5.2 "Вuюнання бюдж®тМ провр.wu за дтрвгIвwu надходзю®нь сп®ц|альноэо ФонОу":

5.З "Вulюнанні\ р®угIьтатuвних поі®знuнIв бIодж®тнЫ програми за напр"аwu вuюрuсгг\ання бюдіювтних юштIв"..
_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (тис. гDн.)

№э/г'
похаэни"

затвердж.но г].спортом оюдхо"огпЕюгDами Виконано В|дхил®ння
эогальNии сп®ціельNии разом зогmьнии спеціальни раэом загельния споціальний раэомdьонJ) dьанJ) ' .^. „ й dьоNJ) d)онJ) dьонJ)

КЫB±в±в±±±L!ЁЁ:±±!±ш±ш±±±іШп±±sэ±±±:ь.ыuйпрЫ\®mто\IобIIпьнIIн-пБ"ББFiiЕБББiБ6ЕТ6ЕБбБ5ЕТi5Бi556БiЕЕIБ6бЕББiн;н
якостl

1 lпитома вага в|дшкоАоыних компонсаШй до наDахованюt.  l             іОО,00 |                           I            10О.ОО|            іоо,ОО|                         I           100,00|                       |                           l
затm

1

ООGЯГ ВИдаТПВ На КОМПВНСEЦ|Ю  ПuГ|ЬГUВОГО ПРО|ЩУоюемихкатоюDійгzюмадян."с.гЕін.
2 394,295 2 394.295 2 394.295 2 394.295

пDадуктv

1

кmькість фдгірисмств - отримувачів компонсаш эапLпьювийпDотэдокЕtемихкmвгоDmгоомадян,ф.
4.00 4.оо 5,00 5,оо 1,00 1,00офе"вностI

1

соредньоміеліний розмIр комп®нсаф эа пiпьгові.й протэдаmмобLгіьнимпtансгtоDтом.гон.
49 861.15 49 881,15 З9 904,92 З9 904,92 -9 976.23 -9 976,23

2
"Ё"l|аIа .іIt\t\"u зкпмЕ -з.поФъпп.ктF.отl..нс- з. н.o.жт пrі... б.зоюштовно®о п ® еюtп®®"3.х п1®пои..Iспі.. оо.ю.Iv з аQтьків б.N:Е%#:::К:;;=::Е::РытП;§;:#;;::;::;ЕЕ::КЕЕ::(::::;;:юuх''"юош,"итпПР.4Ю.®.ЗЮИ'Т®®'Г?®°,ПРО"ОУF.®t"IlС.IlПIОПРII"СТ®.®ФН"УЗС.ТыіlВб"т®ol"ltыст,яш

яl(ост1
1 I питома вага вizішкфовоних юмпенqц|й до наDахованих. 1 ОО,ОО|                                 I              100.00|              100,ОО |                               |              100,00 l1

затоdгг

1

обсяг видаткIв на юмпонсафю за пiльговий проТ3д одногоэбатьківбагатодmотdмтвавтобусахзкпмЕт«загюыжепектzютtіанс»."с.гон.

84 1 . 1 4 841 ,14 841 ,14 841,14
nDoJl

1

кLпьхють пщприсмсmв - отримувачів комп.нщі з.гіьіьговийпроUздадногозбатьківбагатодhнотсiм'т вавтобvсахЗКГ1МЕТаЗапоDЬюлектоотDанФ.од.

1.оо 1,00 1.00 1,оо
еФек"вносп

1 автомобиііьним тDансгіоDтом. гон. 70 094.58 70 094,58 70 094,58 70 094,58

1 Зазначаються ію| напрями використання бюджетних коLLгтiв, эатверджоні паспортом бюд>ю"оТ програми.



юння попз.IшI. еюдтh.Idd провр"u hорI.няIю ь потзнu"u поп.р®дньо.о рщг'..

пог,®род"Iй р[к звmий pk tэідхилоння виконанняіvвLіIсоткахі

з-ьннн сп®цIфьNий рюон з-ьнwй сп®цIфьни рфон загельніія сп®ціальний рфомdь"J) ''`.   .    ' ''`.   .   ' J        ..L.     J      ' dь®NJ) ''`.    J    J

|Видотю. (mдон| юедіm.)                                          |   З12ОО]24З|                          |  З1200,24З|      З 235,435|                        |   З235,4351         -В9,СЗ
в т.ч.

:еЁ##*То##NВИLПгоЁЁгD®NшN
З1  20О.243 З1  20О.243 З 235.435 З235.435 •8о.оз €э,63

в т.ч.
ю\Iг\®нс.цIuнI  ..Iпп.ппu  н.  пuпь.овuа  проюа•.то\IобLпьнuwтр.нIспортоьIохр®\Iиwпгr...ог.Iян.г)о.в.®яII

З1 20О.2Ю З1 20О.2Ю З 236,436 Э 236,436 $9.вз -в9.вз

і Поюэники эатоп
обсяг вида"iв на юмпонфцію  пiщгового протзду    ;окDемихкфеговій'tФоиашн."с.гон.,

30771.798 30771.798 2 Э94.295 2 394.295 -92.22 -92,22
2 Показники пЕю[іvmг

кількість пщприсмелв - отримувачів юмпонсаціт запLпьговийпDотадоко®михкатегоЕіiйгDомадян.ад.
19.00 19.00 5.00 5.оо -73.68 -73.68

З Показники еd>еістивностi
СtlFЩНtЮМl(Э.ЧНИИ [ЛlЭМlР КulY|Пt.Н(;ЕlЧ|| Эt] ГНJ ID| uЕ]МИпЕютэ[іавтомоб|льнимтDанспоЕmіі.гDн.

134 964.ОЗ 134964.О26 З9 904.92 39 904.92 -70.43 -70,43

4 Показники якофi
.  '  =   ='=    =   =  ,,  ,,    .,,  .  =,=     "      .  '     -    -=  l   ,    l  .наоахованих.%

71.94 71.94 100.00 10о.00 39.00 39.00

l! lIlIIlIl

Б.

1 Покаэники эапm
оосяг видатіав на юмп®нсацію эа пільговwі про"одногоэбпькiвбагатодhtіотсiм'твавтобусахЗкПМЕТ«ЗапоDiжел®іпоотDанс»."с.гt>н.

428.445 428.445 841 .14 841 ,14 96.32 96.32
2 Покаэниюі пDаzіvкт\r

кiлькiсть пфппmьговийпроавtобус"зриемств - отримувачів компенсацiт эатщодноюзбатькiвбагфQдiтнотсiм'т вКПМЕТ.ЭапоDiжелоктDсmанс».о[і.

1.00 1.оо 1.00 1.Оо 0.оо о.оо
3показники оФ®к"внос"

t;tЗРqдГ`Ьt)М«НЧГ.ИJ. FРЭМ|Р`mlПВННЦM 3ZЯ ПlЛЬГUБlОИ     IпDотэдаЕггомобильнимтt>анспоЕпгоhl.гDн.
З57ОЭ.75 З5703.75 70 094.58 70 094.58 96.32 96,32

4покаэники якості
питома вага вщшкqдованих юмпенсдціи донаDкахованих.%

100.00 100.оо 100.00 100.00 о,00 000

5.5 "Вuюн®ння Iнв.еrг\IIШйнIIх (про®mт\lв) проврвм"..

код гtоkрNи"    ;
Заmьний обсяI. плаN tі. звhний ВиконаNо 3о вuш®игtя ВиkоNано з"шокФlмнсуmння п®рlод э ФіNонсування напр„хту(прогр"и),Еюь®го ур-няwзнh эвhиий п®р|од всього нойбу"і періоди

1 2 з 4 5 с=6.4 7 8=з-7

2.2
tфIіmпьні вндm. э утриI1ания оіqдхе"ихvmнов х х х

6.В -Наявнlвть ФIн.Iюо.uх поруul"ь з. р®зуіIьт®т"u юнтр®пы1их э"одIв" :

вфсутнi;

5.7 "Ст... ФIтнсо.Ы дuсцuплIнu"..

дебiторсыа i кредигmрська заборгованiстъ на початок i кjноць року вфсутня;
е. у3оnльN.ний висNоЕюk tцодо:

•тlріIIь.ю®тI бю®\юп\I" пр®.р.\III
`_,  е актуапьною для подельшот п реалiзацiт:

®Ф®тuвIIовтIбIо"qlll®dпро.р.\ои\`т`
забезпечено виконання эавдань програми при виюристелнi  юштiв бюджоту мiела;

юрuсIIоIстI бюдэттню« про.р.\I
забозпочоно виюнання  мjсьют програми соцiельного захисту нас®гіоння;--      .    _      Ёйiщ  ----i---



1,                  3034
mквк мБ)

2,              0810000
шквкмБ)

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтнОТ прогрАми
за 2019 рiк

YhDавп|jнясоч|алыіhзахистунаселонняЗапфькоТмIськоТра"
О.ойNенурння головного розпорядNt«а)

УпDоЕLлmня соц|алыюго захисту мас®п®ння Запорізыот м|сыюТ роd.и
(ной.ю.qоо.+m фдпофдапмого "коновіф

додоток
до Методичних рекомендацiй щодо щійснення
оцінки ефеі"вностL бюдже"их програм

З,              081 ЗОЗ4                            107О
ктпквк мБ)                          «Фквю

Компенсеційні виплаті. за п|льгоЕмй прdvЭд оkромих натегорій гFюмадян на водному траиспоіэті
(mймонування біqдэю"от програіф

4.  Мета бюдію"оТ прогроми:     Забезпечення надання пiльг окремим категорiям громадян з оmа" поспуг зв'язку, про.I.зду, санаторнсг
іqгрортного лiкуыння, ремонту будинкjв i квартир " компенсацiт витрат на автомобhьне пеливо

5. Оцlнка офок"вност| бюдікфноТ програми зе крmор|ями:

5.1 ''Вuюнання бюдж®тнЫ прсюрами за напрям"u використання бюдэквтних коштiв":

5.2 "Вuюнання бIодNовтнЫ проQр"u з® д"I®р®п"u н®дходжв"ь еп®ц|влы+оао фонду" :
("с. mн.\

`.,3/п

ПокяэNики План 3 урохувонням зм|н Викононо ВLдхид®ння

1 зелишок на початок Dоку х х
в т. ч.

1.1. власних надDюджень х х
1.2. нILмх наАхоіUюнь х х

2 н-д"ня
вт.ч.                                                                                1

2.1. Еmаснi надходження
2.2. надходжвння по8иk
2.з. повеононня іtDоАиTIв
2.4. нші надDtофння

з Залиціок на кінець оокv
в т. ч.

з.1. Еmасню{ іiадіюджень
з.2. інLшх надходжвнь

1 Зазначаються ус| напряNи виюристання бюджетіwtх коLLmв, эатворджен| паслортом бюдж®"о`. програми.

5.4 "вulюн®ння поюэнuкIв бIоджетнЫ про8р"u пОРIВНЯНО lЗ ПОЮЗНИКаНИ ПОПВРВдНЬО®О РОКY..:                                                             (тvю. г".\

№а'п
поmзNим

поп®р®днIй рIк звmий рlк відхилоння ви конон ня'vвIдсо-\

за"ьнин сп®ціальнии резом загельнwн сп®ціальNи резом загфьнии споц[фьний разом
dьош) ..^.    J    J dьоLLJL й d)онJ1 ьонJ1 ..   .   L   l

Вид3"и (mдаіі| кЕ)®фm.l    '' 2 524,З94 2 524,З94 2 725,722 2 725,722 7,975[ 7,975 !

в т.ч.
hvіIі..гіtj-цімі t.п.L.т.--.-ііuіьіvtілл іцг`іч|.оkреN"mтеюр]йфоN.дяNнаводноNу"нспоф

2 524,З94 2 524,З94 2 725,722 2 725,722 7,975 7.975

в т.ч.
Коwт.ю.ц№нI в.Iт.тu з. пIпь.овuйпрФ®ор.\I.Lхпт.юрIй.ром.®янн.•о®но\IутрI.\.сяюФтI

2 624,ЗЭ4 2 524,394 2 725,722 2 725,722 7,975 7,975



1 Показники 3атю
~г видаткIпротэдокремтDанспоDтом в на компенсацію за пільговииихіа]югорIйгромадянводним,тис.гDн.

2 524,394 2 524,З94 2 725,722 2 725.722 7.975 7,975
2пока3ники пDод\гкпt

t`іі іЕ.шt;тъ пIдпрm;мL;і Еі - u і F]имуЕнчіЕ)компенсафзапПьговийпроТэдокремихкатегоDійгDоNаАян.од,

1,Оо 1,00 1.00 1.00
З Пока3ники еdюк"вност|

сэредньом ісячний роэм |р компенсацп. запПьговийпDоТ3дводнимтDанспоDтои.гDн.
420 732,50 420 732,50 454 287.ОО 454 287,00 7,98 7,98

4покаюttиюі якоел1
піпоиа вага відLLIюдованих компенсаціи донаDахованю{,%

100,Оо 100.00 100,00 100,оо

5. 5 "Вuкононня tнввютицЮнuх (проекпі.Iв) проарам"..

код Поmэники
фіNансувонNя mан на звhний Виконано за вLдхил®нlф ВикоNано зmишок

тIроекту порIод з
ЗВhl1Ий П®Р|Од всього фіNансувоння на

(гірограми), урахуванням змін майбу"] п®рlоди

1 2 з 4 5 6=5'4 7 8=з_7

2.2
гюгnтальні вцдоп.ки з утримeнNябюджетнихvстанов х х х

5.6 "Н®явн1сть фIн®нсових порушень эа рввультатами юнтрольних заходIв":

вIдсу"I;

5.7 "Стан ФIнонсо®оd дuсцuплIни":

\ дебіторська і кр"иторська эаборгованість на початок і кінець року відсутня;`-
6. Узаmііьноний висновок щодо:

•Iт]р\лыIовтI бюоіютнЫ про.р®нu
е актуапьною для подальLLют тг р®еліэацгг;

®ф®нтт.uвностI бIод"ютнЫ про.р"u
эаоеэпечено виконання эавдань програми гіри використанні  коштів бюджету Ivііста;

юрuсностI бIоОіIютноТ про.р.н
забозпечено виконання  міськот програми соціельного захисту населення ;


