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додаток
до Методичних рекомендацій щодо 3дiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

гIадання доIіомо" осооам з Iнвалu]нIстю, дп" з інвалIднIстю, осооам, які но мають права m пенсIIо,
непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, агіе гіе набула права на понсiйну випгіату,
допомо" по догляду за особами з iнвалiднiстю l " |I гру" внаслiдок пснхiчного розладу, комп®нсацiйно.f
випrіа" непрацюючiй працоздатнiй особi, яка доглядас за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за
.осФбою,іm д~. еО+чнф Щ/   --о,_б_,гщр_t                               -

4.  мота бюдже"от програмн:      ЗаОеЗПеЧеННЯ НадаННЯ дОПОМОГИ ОсООам з Iнвалідністю, дIтям з інвал1дністю, осоОам, як1 не мають права на пенсію,непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату, допомоги по
догляду за особами з iнвалhнiстю і чи Ш гру" внаслiдок психiчного розладу, компенсацiйно.і. виплати непрацюючiй
працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалLцнiстю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного вiку

5. Оцiнка ефективностi бюджетно.]. програми за критерiями:

5.1 ..Вuконання бюджетноГ прогF.ами за напрямами використання бюджвтних Itоштiв":



конання результативних показнuкiв бюджетно1 програми за напрямами викориетання бюдж®тних коштiв":

показники

(виплат) допомо"

кiлькiсть одержувачiв (виплат) допомо" на
дiтей-iнвалщiв вiком до 18 рокiв, эахворювання
яких пов'яэане з ЧОрнобильською катастрофою

(виппел) допомоги

(виплат) допомоги на

(виплагг) допомо"

d;

ч,

кількiсть одержувачів (виплат) надбавки на
догііяд на дп.ей-інвалщів вiком від б до 18 рокIв

догпяд на дітей-інвалuіів віком до 6 рокiв
(пLцгрупа А)

виплат) над
догляд на дh.ей-інвалщiо віком вц] 6 до 18 років
(пщгрупа А)

на дітей-iюалh`ів вiком вiд 6 до 18 років
(г1'дгрупа А)

середньомiсячний розмір допомоги на дгтеи-
інвалідів вiком до 1 В років, захворювання яких
пов'язане э Чорнобильською катастрофою

середньомісячний розмiр надбавки на доmяд
на дггей-.інвалщів вiком до 6 років (пLдгрупа А)

5йiЁjа" н. н.д.ння сь-цп.пьних г.р.н"
|нвалlдам внаслLцок псих|чного розладу, тис. 11  666,439 11  666,406



/

1  За3начаються усі напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно.і. програми.

5.4 Нвиконання показнuкiв бюджетноiГ програми порiвняно iз покаЗНиКаМи ПОПеРВдНЬОГО РОКУ":                                                                                    (тис гDн \

№
.

Попереднiй рiк звi"ий рiк вiдхил®ння виіtо нання'vвiдсо"ах)

з/п показники загальний спецiальний разом загальний спецiальний разом загальний спецiальнии разом
d)онJ) d}онд d,ошI d)онJ1 d)онд d,онд

Ё Видатки (наданj кDедити) 137 74З,055 З іЗ7 74З,055 194 46З,529i                             Ч94 46З,529 41,178                                    ;                41,178!

в т.ч.
пitдання державноі соціальноідопомо"особамзiнвалiднiстіо здитинстватадiтямзiнвалjднjспо

127101.195 127101.195 144 126,284 144126.284 1з.395 1з.395

вт.ч
наааIIня оержавноI соцIагIьIIоIдопомогиособамзiнвалiднiстю здитинстваітадiтяwзiнвалiднiстю

127101,195 1z7101,195 144126,z84 14412В.284 1з.39о 1з,39о

1  Показники 3атрат
витрати на надання державноі соціальноIдопомогиiнвалiдамздитинстватадiтям-iнвалідам.тис`грн.

128 858,691 128 858,691 144 067.128 144 067,128 13,390 13,39о
2 Показники продvктv

кільttість одержувачів \виплат) допомогиінвалiдамздитинства||та|||груп.осiб

3 753,ОО 3 753,ОО 4191.00 4191,ОО 11,7 11.7

•        .  ,f =,  , ' =..  =    ='      -      ` .   . ' .  `     -дiтей-iнвалiдіввiкомдо18років,захворюванняякихпов'язанезЧорнобильськоюкатастрофою,осiб

1,оо 1.00 1.Оо 1,00

кількість одержув-ачlв (виплат) допомогиiнвалiдамздитинствапідгрупиБ|групи.осIб

571,00 571,Оо 571.Оо 57 1 . 00
кількість одержувачів (виплат) допомоги надiтей-iнвалiдiввiкомдо18рокiв.ос'б

1  750.00 1  750`00 1  750.00 1  750.00

кількiсть одержувачiв (виплат) допомогиiнвалiдамздитинствапiдгрупиАlгрупи,осiб

237,00 237,00 237,00 237.оо
кількість одержувачів щомісячноі адресноідопомогинадiтей-інвалідіввiкомдо18рокiв,осiб

1  298,ОО 1  298,ОО 1  298,00 1  298,ОО

кількiсть одержувачів (виплат) надбавки надогляднадiтей-tнвалiдiввiкомдо6рокiв.осlб

40з,Оо 403,оо 403,Оо 40з.00
кIлькість одержувачів \виплаті надоавки надогляднадiтей-інвалідiввiкомвiд6до18рокiв.осiб

958.оо 958.Оо 958.00 958.оо

догляд н. діт.й.ін.огіiді. .iком до е рокiв(пiдгруг'оА).Ос'0

119.оо 119.Оо 119.оо 119,оо
кількісі ь одержувачю \виплаті надоавки надогляднадiтей-iнвалiдiввiкомвiд6до18Оокiв(п1дгрупаА),осiб

271,00 271,00 271,оо 271.00
кількість одержувачів \виплаті допомоги напохованняiнвалідів3дитинстватадjтей-Iнвалiдiв,Осiб

20,00 20,00 20,00 20,00

3 Показники ефективностi

середньомісячний розмiр надбавки надогляднадiтей-iнвалiдiввікомдо6рокiв,грн

692.50 692.50 765,54 765,54 11.о5 11,о5



догляд на дIтей-інваііідiв вit(Ом від 6 до 18
рокiв (пiдгрупа А)

Витрати на поштовий збIр

середньомісячний розмір допомоги
інвалідам з дитинсггва пiдгрупи А I групи

дітей-інвалідів віком до 18 років,
захворювання яких пов`язане з
Чорнобильською катастрофою

догляд на дiтей-iнвалідiв
(пiдгрупа А)

iаLпьноtдопомощ

с;оцiаііьно.Т допомоги непг.ацюючiй
осо6i, яка досягла загаIIьного
п®нсii1ного вiку, ал® не набула права на

виплати непрацюючiй працездатнiй
особi, ка догI1ядае за особою з
iнвалiднiстюIгрупu, а такожза      .

яка досягла 8О-

1  Пока3ники зат

компенсаційноі виплати непрацюючій
праце3датнiй оСОбi,  яка доглядас 3а

особоЮ 3 iнвал|днiСтю 1 групи,  а також 3а



компенсаційноі виплати непрацюючIй
працездатнiй особi, яка догIіядас за
особою 3 iнвалiдністю 1 гругіи, а також за

особами з iн®алiднiстю I чи II групи
внаслiдок

iнвалiдам внаслiдок психiчного розIіаду,

осiб, яtti звернулись по

10 641,86

5.6"НаявнicтьФiнансовuхпорушеньзарезультатамuюнтрольнuхзаходiв":

вiдсутн,  ,

5.7 "Стан фiнансово.Y дuсцuплiнu":

дебіторсъка I кредиторська 3аборгованість на початок і кiнець року відсутня ,

6. Узагаііьнений висновок щодо:

актуальностi бюджоII"о-i грогра`мu
е актуальною для подальшо'і іі реалiзащ.і,

3абезпеченовиконання3авданьпрограмипривикориqmбюджетнихкоLLггів,своеча"затвердженіпаспор"бюджетнихпрогращкількіmодержуы"державнихдопомог
ефектuвностi бюджеIr.но.i проврамг

`s,     склала9819,

корuсностi бюджетно'Г пі.ограм
забе3печеновиконаннядержавнихпрограмсоц.іальногозахистунаселеннявідповіднодовимогчинногозаконодавсгва,


