
0800000
(к"квк мБ)

Узагальненi результати аналiзу ефективностi бюджетнiх програм
станом на О1.01.2020 року

Zпрф|нмфчJелmЮЭаХЩmф"МТшТЖ#L-НроэпорядН.ИlЕ5Г-
2резvльтати аналiз   еd]ек"вностi

N9з'п11 кпквкмБ Назва бюджетмоТ програми
кjлькjсть набDаних балjв

високаеd]ективність середняеd]ективнiсть низькаеd)е!

2 з 4215,85 6
ктивн стье

2

о8101о8130 6011 КеDіаницгво I упDавління у сфеDі соціального захистv населення
надання  пільг  на  оплату  жmіово-комунальних  посііуг  окремим  категоріям  громадян  вщповIдно  дО             224, 80
законо[]авства

э4 0813012О813021 наданм субелдіи населенню для відшкодування витDат на оллату житлово-комунальних послуг 244,10
надання пLпьг на придоання твердого та рLдкого пічного побутового палива та скрапленого газу окремимкатегоD]ямгоомаііянвiдповiднодоэаконодавства

240,10

56 0813022
надання  суосидIи  населенню  для  вщшкодування  витрат  на  придоання  твердою  та  рюхого  пічного

237,40побvтового палива | скDапленого газv
О813031 надання інших пшьг окDемим категоDіям гDомадян відповідно до законодавства 230,98

78 081ЭОЗ2081ЗОЗЗ надання пLг[ьг окDемим категоDіям гоомадян з оплати поелуг зв'язкуКомпенсацiйнiвиплатинапiльговийпро.і.эдавтомобiльнимтоанспортом окіэемим категооiям гоомадян 250,00
202,50

9 0813034 компенсаціині виплати эа пшьговии пDотэд окоемих категоDiй громадян на водному тоанспоDтi 225,Оо
1о11 О813035О813036 Компенсац[ині виплати за пільговии про`.эд окDемих категоDiй гDомадян на эКомпенсацiйнiвиплатинапiльговийпDо.і.эделектDотоанспоDтомокремимк елiзничному тDанспортіатегоDiямгоомадян 225,00225,00

I II
12 0813041 надання допомоги v зв'язкv з ваmiсmо i пологаминаданнядопомогипDиvсиновленнiдитини 234,2о I
13 081ЭО42 225,00
14 0813043 нада"я допомоги пDи наоодженнi дитини 225,1э
15 0813044 надання допомоги на дh.ей. над якими встановііено опiку чи пiклvвання 201,20
16 О81ЗО45 Надання допомоги на дh.ей одиноким матерям 21143
17 0813046 надання тимчасово.і деDжавно.і' допомоги дiтям 21з,75
18 0813047 Надання деDжавно'і. соцiально'f допомоги малоэабеэпеченим сiм'ям 205,30
19 ОО13049 вiдшкодування гtоелуги з доглядv за дитиною до тоьох Dокjв «мунiципальна няня» 225,10
20 О81ЗО81 надання державнот соцiально.і. допомоги особам э інвалфнiсmо э дитинства та дiтям э iнвалфнiстю 214,20

jl 0813062 надання державно.і соцально.і. догюмоги осооам.  якi не  мають права на пенсію, та особам э інвалщнісmо,
224,90деDжавнот соціальнот допомоги на догляд

22 0813083 Надання допомоги по догляду эа особами з iнвалiднiсmo l чи || гоупи внаслLдок психjчного ооеладу 209,80
23 0813084 надання тимчасово.г державно.і. софально.і` догіомоги непрацюючiй особj, яка досягла эагального гіенсійного

225,1овікv. ало не набvла пDава на пенсiйнv виплатv

24 0813085 надання щомIсячноТ компенсащйно.і. випла" непрацюючjй гIрацеэдатнiй особі,  яка доглядас эа осооою з
21з,20iнваmднiсmо l гоvпи. а також за особою. яка досягла 80-0iчного вiкv

25 081ЗО86

надання допомоги на дiтей, хворих на тяжкi перинатальні ураження нервовот системи. тяжкj вродженi вади

224,60
розвитку,    рiдкіснi    орфан`нi    захворювангія,    онюлоПчнi,    онкогематолоПчнi    эахворювання,    дитячий
церобральний парелiч, "ккi психiчнi роэлади, wкровий дiабет | "пу (jнсулiнозало>юіий). гострi або хронiчнi
захворювання нирок |V ступеня,  на дитину, яка отримала тяж!qі травму,  потребуе трансплантаШ органа,
потребуе палiативноТ допомоги. яким не встановлено |нвалЮmсть

26 0813087 Надання допомоги на дhей, як| виховvються v багатодhііих сiм.ях 225,00
27 0813104 забезпечення    соцiальними    поелугами    за    мiсцем    проживання    громадян,    які    не    эд8"і    до

212,70самообелvговvвання v зв.яэкv з похилим Ыком. хвоообою. |нвалiанiстю
28 0813121 утоимання та эабезгіечення дiяльностi центDiв соцiальних слvжб для сiм'-t, дiтей та молодj 2э9,47

29 081316О
Надання соцiальних гараmй фiэичним особам,  як| надають соШаjіьнi послуги громадянам похилого в|ку.

225,ооособам з  iнвалLднiстю,  дiтям  э  інвалiднjстю,  хворим,  якi  не эдатнi до  самообслуговування  i  потребують
сягоронньоТ допомоги

зо 0813192
надання фнансоЕіо.і. пщтримки громадським органіэаціям вотеранів і оао з IнвалLдністю, діяльністъ яких мас

224,62сошiельнv сгtDямованiсть
з1 081321О Органiзащ.я та пооведення громадських Dобiт 224,85 I
з2 081Э221

Грошова компенсац|я эа наложнj для отримання жиrіi примiщення для сiмей осiб, визначених абзацами 5€

225,00
пункту  1  статтI  10 Закону УкраТни  «Про статус ветеранjв  вiйни,  гараіtm Тх соц|ального захисту», для осіб з
iнвапiднiстіо  і-іі  групи,  яка  настала внасПдок поранення,  контуэiT.  каліLdва або эахворювання.  одорmних
m час беэпосередньот участi в антитерористичнiй операфт, забезпеченнj тi проведення, здiйсненні заходiв
i3 забеэпечення наЦональнот бозпеки j оборони, вhсjчi і стримування збройноi

О8132ЗО

вигLпата державноі. соцiальнот допомоги  на дhей-сирh. та дh.ей.  позбавлених батькiвського  mклування,  у

225,00

дитячих  будинках  сtмейного  типу  та  прийомних  сiм'ях,  грошового  забезпочення  батькам-вихователям  i
прийомним батькам за надання сощальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях
эа принципом "грошi ходять эа дитиною" та огілела послуг із эдiйснення патронату щд дитиною та виплела
софальнот допомоги  на  утримання  дитини  в  cm  патронатного  вихователя.  пфтримка  малих  гругіових
будинкiв

з4 0813242 Iншi эаходи у сфеоi соdального захис" I сошального эабезпечоння 220,06 I
35 0816083

Проек"i.  будiвоііьно-ремонтнi  робо".  придбання  >ю4тла  та  примiщень для  роэвіmqr  сjмейних  та  iнших
225,Ооформ  виховання,   наближених  до  сімейних,  та  эабезпечоння  житлом  дhейсирh..  дггой,  позбавлених

батыjвського пiклування, осiб з тх числа
36 0817323 Буд|вницгво1 установ та эаmадiв софальноТ сфери 224.8о I
з7 082016О Корiвництво і управлiння у сфері праф " эайнятосп 250,00
1.зазначаються усі програми головного роэпорядника, эа якими складено эвh про виконання паспорту бюдже"о'і. програми

(пщпис) (Iнiчjали та прiэвище)


