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(наймоtіування .оловного розпорядмка)
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додаток
до Методичних рекомендац|й щодо здiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

З,              0813045                            1040
ктпквк мБ)                             (кФквк)

Надання допомоги на дiтей одиноким матерям
(наймонування бюджотноТ програми)

4.  Мета бюджетноТ програми:     Надання допомоги сiм'ям з дiтьми, малоэабезпеченим сiм'ям, тимчасово.і.допомоги дiтям

5. Оцiнка ефек"вностi бюджетноТ програми за критер|ями:

5.1 "Вuконання бюджвтнЫ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":
`,.з/п

Показниіtи
П.іан з уDахуванням змiн виконано

'тис. гDн.'віфилоння

загальний сгіеціальний разом эага.іьнии споціальни раэом загальнии сг]оціа.іь»ии раэомd)онJI d)онJ) d)оид й dьонJI d,онА dьонп
1. Видатки fнадаиі юедмиt 149 222.264 149 222.z64 124 868.8292® 124 86е.82029 •24 36З.43471 •24 ЭбЗ.43471

в т.  ч.

.,.

гIаіаанIul аопомоги на oImeu оаинокимматеDям
149 222.264 149 222,2В4 124 868.829 124 86В.829 -24 35З.435 •24 36З.435

і.і.і.[Наданнядопомогинад|тейоііинокимматеDям  |         149222,2641                              l      149222.264I      і24868,829|                            I      і24868.829I        -24 35З.435I                                  |        -24 35З.435

5.2 "Вuконання бIоджвтнЫ програми за джервлами надIіоджвнь сп®цiального фонду":
(тис. гон.\`.з/п

показники План з урахуванням змін Виконано ВLдхилоння

1 залишок на початок Dоку х х
в т.  ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходж®нь х х

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позиіt
2.з. повернення кредитiв
2.4. iншi надходження

з Заj"шок на кiнець року
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. iнLLіих надходжень

5.З -Вuконання результативних показнuкiв бюдж®тнЫ програми за напрямами вulюристання бюджетних tюштIв-:

N,з/п
Показники

затверджено паспортом оюджетноіпDогDами виконано Вuщилоння
загальнии спеціальнии разом загальний споціальни разом загальиии спецIапьнии разомd)онJ) dог'J1 ` dDонд й d)онn d,онJ) d,оl'JI

Надання допомоги на дlтей одиноким матоDям
затрат

1

витра" на надання допомоги на дітойодинокимматоDям.тис.гDн.
149 222.264 149 222,264 124 8бО.829 124 860,О29 •24 35З.435 •24 35З.435

ефективностi
середньомісячнии ра@мір допомоги на дітейеiкомдо6рокі.водинокимматерям,гон.

1  660.00 1 660,ОО 1  659.36 1 659,З6 ю,64 J',64

2

серевiком,гон. омісячнии роэмIрдопомоги надітей    -6до18рокiводинокимматерям

2 069,93 2 069,93 2 051.59 2 051.59 -18.34 -10.34

э

.. . -l   -.                 . .   .  .  l .   . -  ,     -  'Ыкомвф1Вдо2Зрокiв(якщодитинанавчаетьсязаденноюформоюнавчання)одинокимматерям,гон.

1 950.ОО 1  95О.00 1  759.63 1  759.63 -19о,37 -19о.э7
'пDод ктv

1

кшькlдhей,осiб одержувачів `вигuіаті допомоги наомдо6рокiводигIокимматерям

2 630,00 2 630,00 2 009.00 2 009,00 €21.оо з21.00

2

кiпькiсть одержувачiв (вигuіат) доломоги надiтейвiкомвф6до18рокiводинокимматерям,осiб

З 677,ОО З 677,00 З 267.ОО З 267.00 41о.00 41о.00

з

дiтойнавчаодин,осiб
vН`vг.`э--`і- \-г.іu іс. і | +\;чі і`fт`г. п г`с\мвф18до23рокiв(якщодитинасяэаденноюформоюнавча"я)мматерям

235.00 235,оо 210.00 210 00 -25,00 -25.00

1 Зазначаються yci напрями викориелання біоджетних коштiв, эатверджеm паспортом бюдже"о.J програми.

5А "Вuконання показнuкIв бюджвтноY програми порIвняно Iз показниками попврвднього роw":

№з/п
Показники

ПОпередн|й р|і{ зв!"ий pIk t]ідхмоння виItонаніIя(vвідсоткахі

загаііьнии споціальиий разом загаtіьtіий сгіоцIальни разом загальніIй сгіоціальнии разомd)онJ) d)онJ1 d,онд й d)онд d)омЕI d)онJ)
| 11З З78,104| 124 868,829}                            |124 868,829:             1О,135!                             !             10,135

lв т.ч.                                                                                                                 I                                             l                                           I                                          I                                          I                                         [                                         I [ l
г1маадаііня догіомоги на дітои одиtіоі{имтеDям

11З З78,104 11 З З78;104 124 8G8.829 124 8б8.829 10.135 10.135

Iв  т.ч.                                                                                                                              I                                                  l                                               l                                              l                                              I                                             l                                              l                                              l                                               l



гіааання оопомоги наIна оIтеI] оаинокимматеDям
11З З78.104 11 З З7В.104 124 ВВ8.829 124 868.В29 10.1зо 1о.1зо1Показникизатоат

витрати на надання допомоги на дп.еиодиноіtимматеDям.тис.гDн.
11 З З78.104 1 1 З З78  1 04 124 8бо 829 1 24 868 829 101352 Показники пDодvктv                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 О.1 Э5

р vнг.rл`іDс.`іЕ. `-пі іI іа і і нvі ішиі v.надiтейвjкомдо6рокiводинокиммаггерям,осiб

2 002.00 2 002,00 2 009.ОО 2 009.00 Оз Озn-г.. `, -- ,,- \-, ,, |о |J- , , ,+\,| |\, |"\,, ,|надiтейв|комвlд18до2Зрокiв(якщодитинанавчаетьсязаденноюформоюнавчання)одинокиммаггерям,осiб

з20.оо з20.00 210,оо 210.оо -з4,4 -344
на дh.ей вiком вiд 6 до 18 рокiв одинокимматерям,осiб

З ОО2,00 З ОО2 0О З 267 00 З 267 0О 88З Показники ефективностi                                                                                                                                                                                                                                                                                .  8.8
-'.`дh'ейвiкомдо6роі{lводиноким мелерям,гDн.

1 580,ОО 1  580.00 1  б59,зб 1  659.зб 5.о2 502
дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв одинокиммаггерям.гон.

1  90О.09 1  900.09 2 051 .59 2 051 .59 т .$г' 797
дh.ей вiком вiд 18 до 2З рокjв (якщо дитинанавчастьсязаденноюформоюнавчання)одинокимматерям•гI)н.

1815,57 1815,57 1 759 бз 1  759 63 -зо8 зо8

5.5 "Вul{оIюння iнв®стuцIйнuх (проекггIIв) програм":

код Показники
Загальний обсягфінансування Пtіан на звiтний виконано за Вфил®ння виконано всього

Залишок
про®кту перIод з

зв[тний гі®р1од фінансування на
(програми), всього урахуванням змIн майбутнI поріоди

1 2 з 4 5 с=5_4 7 е=3-7
II

2.2
кагіітальн. видатки з утриманнябюджетнихvстанов х х х

5.6 "Наявн1сть фIнансовuх порушень за р®зультатамu контрольних заход[в":

вiдсутнi:

5.7 "Стан фIнансовоН дuсцuплiнu":

дебп.орська і кредmорська эаборгованість на початок i кiнець року вфсутня:

6. Узагальнений висновок щодо:

акrтіувльностI бюдж®тнЫ програми
с актуальною для подальшоТ Ті реалiзаф;

вфеIuгIuвностI бюджетно« програми
забезпечено виконання завдань гIрограми при використаннi бюджетнюt коштiв, своечасно затверджен| паспорти бюдже"их  програм;

корuсностI бюджетно« програм
забезпечено виконання дерн@вних програм соцiального захисту населення вuпоЫдно до вимог чинного законодавства;
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