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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---=-=__-=


