
с-

зоз1
шквкмБ)

О810000q-мБ)
0813031
ктлквк мБ)

j:

:-      оцінкА ЕФЕісгивності БюджЕтhоY прогрАми
за 2019 р[к

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)


