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4. Мета бюджетноТ програми:

Надання допомоги сiм'ям з дiтьмwалозабезпеченим сiм'ям"мчасовоТ допомоги дiтям

5. Оцlнка ефективностI бюдже"оГ I]рограми за критер|ями:

5.1 "Вuконання бюджетнЫГ програми за напрямами використання бюдж®тнuх коштIв-:
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5.2"ВuконаннябюджвтМпрограмuзаджервламuнадходж®ньспвцiальногофонду":
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5.4"ВuконанняпоказнuкIвбюджетМпрограмuпорIвняноIзпоказнuкамuпопер®дньогорокУ:
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5.5 "ВиItонання IнввстuцJйнuх (про®IтIв) програм":
загальний обсягфінансування
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5.6 "НаявнIвть фIнансовuх поруш®нь за р®зультатамu контрольних заходIв":
вnсу"i;

5.7 .Стан фiнанвов®I дucцuплIнu":
дебiторсьіtа i кродиторська заборгованiфь на початок I кiнець року вфсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальностIбюдж6тнЫпрограмu

`-ефоктuвностI бюдж®тнdii гірограми

3 актуальною для подальшоY Гі. реал|заф;

забезпечено виконання завдань програми при використаннi бюджетних коштiв, своечасно затверджвнi паспорти бюджотних програм ;

корuсностI бюджвтнЫ програм
забезпечено виконання дерх@вних програм соЦального захисту населення в.щповiдно до вимог чинного законодавпоа;

сту населення ;
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