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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-:
Nзз/п1.

ПоказникиВидаткиlнадан]хоеди")
плаи з урахуванням змiнзагаііьііииСі1еЦlаJlЬНИИразомd]онJ]d)онд26 IIIIII,IIIIIIII_ 'тис. гDн,\виконано Відхигіонм

загаітьнииdэонJI2448е2.68б47244В62.685 спеціалы+ийdэонJ) разом загальнийd)онJl спеціаітьнииd)онд разом

.,.

в т. ч.НВЭЭЗ±шЭ9в9!моаuпрuнагI6бiПFйТijд
9 35З.322259Э6З.322 259 36З.322z5935З,322 244 8е2.С8647 -14 4ЭО,®ЗСбЗ•1449О.ВЗТ -14 49О.®З®53

нн' аитини
244 В62.685 •1. 19О.6371.1.1.|НаданнядопомогипDинаDодженнiдитини|25935З.322|I259353.322|244862.685||244862.685|-14490.637||-14490.637

5.2"ВuконаннябюджвтМпрограмuзаджервламuнадходж®ньспвцiальногофонду":

5.З"Вuконанняр®зультатuвнuхпоказнuкiвбюджвтМпрограмuзанапрямамuвuкорuстаннябюдж®тнuхкоштIв":

№з/л7
ПоказникиНаданняд

IIk-.-- 'тис  гDн \затверджено паспортом оюджетtіоіпDогоамизагальнийспеціагіьний
Виконано Ыдхиііоння

dэонJI d)ог'J1 разом загальгіииdэонд спеціальнийdэоид разом загальнииd)онJI спеціальний•..± раэом
прод

-.,      .....-.       :...    .       =ктvкількістьодержувачіввиплато

1

`            ;   дноразовоічастинидоIіомогиприt{ародженн|дитини,оdб

680.Оо 68о.оо 458,00 458 00 -222 0о

з\      2

н  tJ   у        -`t)иіі.іаіі щuміu»чпuічастинидопомогипринародженнiпершоТдитини.ос'б,.`..'=...'==.==

15 729,00 15 729,ОО 17125.00 17125 0О 1  396 00

-222,оо

з

v  у          \  и'U'а,, u+uм,-чпu,час""доломогипринарqдженнiдруго.I.дитини,осI'б 1  396.00

4

г,  ,          \     ','а', LLluм,'"чг,l,,части"допомогиIіринародженнiтретьоi танаступнотди"",0dб

698 0о б98 00затоа,Iт                                                                                                                                                                                                    619,ОО                                              619.00                  -79,00                                                 .79.оо
витра" на надання допомоги при народженнідитини,тис.гDн.

259 35З,322 259 35З З22 244 862 бО5 2448

lIIIIIIII_II'I_IIIIIIIIII_
еФект1ивносЛ                                                                                                                                                                                                                                      62,685        -14 49О,637                                     .і4 4gо.637

при народженtі| дитини.гDн.
10 320.ОО 10 320,ОО 10 320 00 10 Э20 00

2

соредньомісячнии розмір щомісячноі частинидопомоmпринародженЛпершоТдитини,гDн.середньомісячниирозміомIсяо

860,00 860,00 860.оо 860 0о

з

р щ          чн  і ііастинидопомогипринародженн|другоТдитини,гDн..=.=,...'_..-,,'

4'

р       у uJuмю"-l,, чdL,'ип„догюмогипринародженнiтретьо.і.танаступноУдитинигон.

1  530,43 1  530 43 1  536,б1 1  536,61 6,18 6J8IIIIIIIIlJЕ-
1Зазначаютьсяуdналрямивикористаннябюджет"кошт|в,затвердженiпаспортомбюджетноТпрограми.

5.4"ВuконанняпоказнuкIвбюджетМпрограмuпорIвняноIзпоказнuкамuпопер®дньогорокУ:

№з/гl!!
ПоказникивидатI{и(наданіюеи   )

Попередній р|кзагальниисгі®іал IIIIIIIIIII_ 'тис. гDн,'
звl"ий рIк відхилоння виItонанняіvві[]соткахl

d)оидi282694,293
ц    ьнииdонJI разомi'282694,293 загальнииd)оNд споціальнийdьонJ) разом загальни»dонJ) споціальнииd)онJ) раэом

дти i244 8б2,685                          !244 8б2 685 -13 383 13    8з.[l в т.ч.                                                                                        l IlIIIII-I- l.If
l

•.!l



5.5 "ВиItонання IнввстuцJйнuх (про®IтIв) програм":

код1 Показниіtи
загальний обсягфінансування

План на звітtlий Виконано за
В]дхил®иня Виконано всього

з"ишоt
проекту порIод з звh"ий ,'®рIод фінансуЕіання на

(лрограми), всього урахуванням змiн майбутні п®рIоди
2 з 4 б 6=5'4 7 е=з.7

кагі"ьні в
2.2 идатки з утримаіінябюііжотнихvстанов х х х

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
3 актуальною для подальшоY Гі. реал|заф;`-
ефоктuвностI бюдж®тнdii гірограми
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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