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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;


