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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
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довгостроItовuх насгIIдкIв бюджетны( гIрограмu


