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за 2019 р[к

_Упрu.т|.tlсофт]іюгоэm.стун-с.гі...іяЗ.IторtцфнLеьфрф
(юйм®ну8ання галовного роэпорядниm)

±=Ё±gфо®.іmіmэ.щці-с.л.нНЗ::==:±LFWLфiii5

додаток
до Методичн" рекомендацій щодо здiйснення
оцінки ефективностi бюджетних програм

1070
кmквк мБ)

4.  Мота бюдію"оY програми:
«Фквю

Компонс®ц|йн| випла" Na пПьговий проЩд аЕгтомобLііьиим траNслортом окр®мим категор1ям
-                       (,-J-.-бqр-фофII)                         . -

Забезпелення надання пiльг окремим категорjям громадян з опла" поспуг эв'язку, протзду, елнаторно-
курор"ого лiкування, ремонту будинкiв i квар"р та компенсаціі. витрат на авmмобiльне паливо

5. Оцlнка оФ®кті.вност| бюдже"о`. профами за кріfтеШми:

5.1 "Вuюнання 6юдж®тнЫ провр"u за напря\Ааwu вuюрист®ння бюдіюггIнuх юштIв":

5.2 "Вuюнання бюдж®тМ провр.wu за дтрвгIвwu надходзю®нь сп®ц|альноэо ФонОу":

5.З "Вulюнанні\ р®угIьтатuвних поі®знuнIв бIодж®тнЫ програми за напр"аwu вuюрuсгг\ання бюдіювтних юштIв"..
_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (тис. гDн.)

№э/г'
похаэни"

затвердж.но г].спортом оюдхо"огпЕюгDами Виконано В|дхил®ння
эогальNии сп®ціельNии разом зогmьнии спеціальни раэом загельния споціальний раэомdьонJ) dьанJ) ' .^. „ й dьоNJ) d)онJ) dьонJ)

КЫB±в±в±±±L!ЁЁ:±±!±ш±ш±±±іШп±±sэ±±±:ь.ыuйпрЫ\®mто\IобIIпьнIIн-пБ"ББFiiЕБББiБ6ЕТ6ЕБбБ5ЕТi5Бi556БiЕЕIБ6бЕББiн;н
якостl

1 lпитома вага в|дшкоАоыних компонсаШй до наDахованюt.  l             іОО,00 |                           I            10О.ОО|            іоо,ОО|                         I           100,00|                       |                           l
затm

1

ООGЯГ ВИдаТПВ На КОМПВНСEЦ|Ю  ПuГ|ЬГUВОГО ПРО|ЩУоюемихкатоюDійгzюмадян."с.гЕін.
2 394,295 2 394.295 2 394.295 2 394.295

пDадуктv

1

кmькість фдгірисмств - отримувачів компонсаш эапLпьювийпDотэдокЕtемихкmвгоDmгоомадян,ф.
4.00 4.оо 5,00 5,оо 1,00 1,00офе"вностI

1

соредньоміеліний розмIр комп®нсаф эа пiпьгові.й протэдаmмобLгіьнимпtансгtоDтом.гон.
49 861.15 49 881,15 З9 904,92 З9 904,92 -9 976.23 -9 976,23

2
"Ё"l|аIа .іIt\t\"u зкпмЕ -з.поФъпп.ктF.отl..нс- з. н.o.жт пrі... б.зоюштовно®о п ® еюtп®®"3.х п1®пои..Iспі.. оо.ю.Iv з аQтьків б.N:Е%#:::К:;;=::Е::РытП;§;:#;;::;::;ЕЕ::КЕЕ::(::::;;:юuх''"юош,"итпПР.4Ю.®.ЗЮИ'Т®®'Г?®°,ПРО"ОУF.®t"IlС.IlПIОПРII"СТ®.®ФН"УЗС.ТыіlВб"т®ol"ltыст,яш

яl(ост1
1 I питома вага вizішкфовоних юмпенqц|й до наDахованих. 1 ОО,ОО|                                 I              100.00|              100,ОО |                               |              100,00 l1

затоdгг

1

обсяг видаткIв на юмпонсафю за пiльговий проТ3д одногоэбатьківбагатодmотdмтвавтобусахзкпмЕт«загюыжепектzютtіанс»."с.гон.

84 1 . 1 4 841 ,14 841 ,14 841,14
nDoJl

1

кLпьхють пщприсмсmв - отримувачів комп.нщі з.гіьіьговийпроUздадногозбатьківбагатодhнотсiм'т вавтобvсахЗКГ1МЕТаЗапоDЬюлектоотDанФ.од.

1.оо 1,00 1.00 1,оо
еФек"вносп

1 автомобиііьним тDансгіоDтом. гон. 70 094.58 70 094,58 70 094,58 70 094,58

1 Зазначаються ію| напрями використання бюджетних коLLгтiв, эатверджоні паспортом бюд>ю"оТ програми.



юння попз.IшI. еюдтh.Idd провр"u hорI.няIю ь потзнu"u поп.р®дньо.о рщг'..

пог,®род"Iй р[к звmий pk tэідхилоння виконанняіvвLіIсоткахі

з-ьннн сп®цIфьNий рюон з-ьнwй сп®цIфьни рфон загельніія сп®ціальний рфомdь"J) ''`.   .    ' ''`.   .   ' J        ..L.     J      ' dь®NJ) ''`.    J    J

|Видотю. (mдон| юедіm.)                                          |   З12ОО]24З|                          |  З1200,24З|      З 235,435|                        |   З235,4351         -В9,СЗ
в т.ч.

:еЁ##*То##NВИLПгоЁЁгD®NшN
З1  20О.243 З1  20О.243 З 235.435 З235.435 •8о.оз €э,63

в т.ч.
ю\Iг\®нс.цIuнI  ..Iпп.ппu  н.  пuпь.овuа  проюа•.то\IобLпьнuwтр.нIспортоьIохр®\Iиwпгr...ог.Iян.г)о.в.®яII

З1 20О.2Ю З1 20О.2Ю З 236,436 Э 236,436 $9.вз -в9.вз

і Поюэники эатоп
обсяг вида"iв на юмпонфцію  пiщгового протзду    ;окDемихкфеговій'tФоиашн."с.гон.,

30771.798 30771.798 2 Э94.295 2 394.295 -92.22 -92,22
2 Показники пЕю[іvmг

кількість пщприсмелв - отримувачів юмпонсаціт запLпьговийпDотадоко®михкатегоЕіiйгDомадян.ад.
19.00 19.00 5.00 5.оо -73.68 -73.68

З Показники еd>еістивностi
СtlFЩНtЮМl(Э.ЧНИИ [ЛlЭМlР КulY|Пt.Н(;ЕlЧ|| Эt] ГНJ ID| uЕ]МИпЕютэ[іавтомоб|льнимтDанспоЕmіі.гDн.

134 964.ОЗ 134964.О26 З9 904.92 39 904.92 -70.43 -70,43

4 Показники якофi
.  '  =   ='=    =   =  ,,  ,,    .,,  .  =,=     "      .  '     -    -=  l   ,    l  .наоахованих.%

71.94 71.94 100.00 10о.00 39.00 39.00

l! lIlIIlIl

Б.

1 Покаэники эапm
оосяг видатіав на юмп®нсацію эа пільговwі про"одногоэбпькiвбагатодhtіотсiм'твавтобусахЗкПМЕТ«ЗапоDiжел®іпоотDанс»."с.гt>н.

428.445 428.445 841 .14 841 ,14 96.32 96.32
2 Покаэниюі пDаzіvкт\r

кiлькiсть пфппmьговийпроавtобус"зриемств - отримувачів компенсацiт эатщодноюзбатькiвбагфQдiтнотсiм'т вКПМЕТ.ЭапоDiжелоктDсmанс».о[і.

1.00 1.оо 1.00 1.Оо 0.оо о.оо
3показники оФ®к"внос"

t;tЗРqдГ`Ьt)М«НЧГ.ИJ. FРЭМ|Р`mlПВННЦM 3ZЯ ПlЛЬГUБlОИ     IпDотэдаЕггомобильнимтt>анспоЕпгоhl.гDн.
З57ОЭ.75 З5703.75 70 094.58 70 094.58 96.32 96,32

4покаэники якості
питома вага вщшкqдованих юмпенсдціи донаDкахованих.%

100.00 100.оо 100.00 100.00 о,00 000

5.5 "Вuюн®ння Iнв.еrг\IIШйнIIх (про®mт\lв) проврвм"..

код гtоkрNи"    ;
Заmьний обсяI. плаN tі. звhний ВиконаNо 3о вuш®игtя ВиkоNано з"шокФlмнсуmння п®рlод э ФіNонсування напр„хту(прогр"и),Еюь®го ур-няwзнh эвhиий п®р|од всього нойбу"і періоди

1 2 з 4 5 с=6.4 7 8=з-7

2.2
tфIіmпьні вндm. э утриI1ания оіqдхе"ихvmнов х х х

6.В -Наявнlвть ФIн.Iюо.uх поруul"ь з. р®зуіIьт®т"u юнтр®пы1их э"одIв" :

вфсутнi;

5.7 "Ст... ФIтнсо.Ы дuсцuплIнu"..

дебiторсыа i кредигmрська заборгованiстъ на початок i кjноць року вфсутня;
е. у3оnльN.ний висNоЕюk tцодо:

•тlріIIь.ю®тI бю®\юп\I" пр®.р.\III
`_,  е актуапьною для подельшот п реалiзацiт:

®Ф®тuвIIовтIбIо"qlll®dпро.р.\ои\`т`
забезпечено виконання эавдань програми при виюристелнi  юштiв бюджоту мiела;

юрuсIIоIстI бюдэттню« про.р.\I
забозпочоно виюнання  мjсьют програми соцiельного захисту нас®гіоння;--      .    _      Ёйiщ  ----i---


