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до Методичних рекомендацiй щодо 3д|йснення
оцінки ефективностi бюд>іелних програм

ОЦlНКА ЕФЕКТИВНОСТ| БЮдЖЕТНОТ ПРОГРАМИ
за 2019 рIк

УпраЕmіння соцiальною захисту населення ЗапорIзыют місыtdг ради
(найменуваііня головного роэпоmдника)

УпраЕmlння соц|алыіого захисту населення Запор|зыюТ мIсыюТ ради
Ф+айменування оідпов[даі`ьного виtюнавця)

101О            НадаIіня державноТ соц|алыіоТ допомоги особам з |нвалiдн|стіо з ди"нства та дI"м з |нвал|дн|стю
КТПКВК МБ)                                (КФКВК)                                                                                                                                 (найменування бюдже"ОТ гірограми)

4.  Мета бюджетноt. програми: •аut;dі іt=чt=ппX гIсщаппя дuі іuмuі и uіuUам о .г.Е]а. іідпі. і гu, ді і ям е іпьа. іідIііul I`і, u`^іudм, яhі гіс мdгu . в ііLіаЕіа па іIt;пuіг`і,
непрацюючjй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату, допомоги по
догляду за особами э iнвалiднiстю і чи іі групи внаелiдок психiчного розладу, компенсацiйнот виплати непрацюючiй
працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалфнiстю I групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного вiку

5. Оцiнка ефективност| бюджетноY програми за критерШми:

5.1 "Вuконання бюджвтнЫi програми за напрямами використання бюджетних коштIв":

'тис. гDн.\
`г.з/п

ПоItазники план з урахуванням змін Виконано Вuщилогіня

1 залишок на початок Dокv х х
в т. ч.

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

2 надходження
в т.  ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позик
2.з. повеDнення юедитiв
2.4. iншi надходження

з залишок на іtiнець Dокv
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. нших надходжень

5.З "Вul<онання результативних показнuкiв бюджетнЫ програми за напрямам,u вulіористання бюдж®тнuх коштIв.:
'тис. п)н.\

№з/п
Показники

затворджено паспортом оюджотноіпDогЕtами Виконамо Ыдхигі®ння
загальнии спеціальнии разом загальнии сг]®ціальни разом загальtіии спеціальнии разомd,онJ1 dьонд dьонп й d,онд dDонд d,Онд

\1 Надання деDжавноI соиiальнЫ допомоги осо6ам з IнвагIiднiстIо з дIIтинстваI maI дiтям з iнваIIIдн[стю
ФатDат

1

витрати на надання державноі сощальноідопомо"iнвалbамздитинстватадiтям-iнвалLдам.тис.гDн.

164 082.662 164 082.662 157 46О,148 157 468.148 € 614.514 € 614.514
пDод  ктv

1

кількість одержувачів \випjіаті допомогиiнвалфамздитинсmаі|таі||груп,осiб

4 262,ОО 4 262.00 4191,ОО 4191,ОО -71.оо -71.00

2

кiлькість одер>іqівачiв (виплат) допомоги надiтей-iнвалПiввiкомдо18рокiв,захворюванняяmхпов.яэаноэчорнобильськоюкатастрофою,осiб

1,00 1,00 1,оо 1.оо

э

кількість одоржувачів `виптіаті догіомогиiнвалhамзди"нсп.вапдгругіиБ|гругtи,осiб

64о.оо 640.00 5б1,00 561.00 -79,оо -79.00

4

кількість одержувачів `вигuіат; допомо" надiтей-jнвалhiввiкомдо18роі{iв.оdб

1  467,00 1 467.00 1419.ОО 1419.ОО +8,00 18.00

5

кuіькість одержувачів `випгtат) догюмогиiнвагфамзди"нствапПгрупиАlгрупи,оdб

260,оо 260,оо 248.00 248.оо -12.00 -12.оо

6

кiлькiсть одержувачiв щомiсячноТ адресноТдогіомо"надiтей-iнвал|д|ве|комдо18років.осIб

1 955,ОО 1 955.ОО 1  825.00 1  825.00 -130.оо -130.00

7

кількість одержувач[в `виллаті надt]авки надогляднадiтой-jнвалф|ввiкомдо6рокiв.оdб

410.Оо 410,00 з59,00 э59,оо -51,оо -51,оо

8

кiлькiсть одержувачiв (вигUіат) надбавки надогляднадiтей-iнвалiд|ввiкомвiд6до18рокiв,осiб

1  085,00 1 085.ОО 999.00 999.00 ".оо ф.00

9

ш іЕіhю і е uд-ьіАуt.ачіt. `tэи. і. ю . і г.dнііаt]п,ігі г.сідогляднадiтей-|нвалфiввiіtомдо6рокiв(пmгрупаА).осlб

135.00 135,Оо 127,оо 127,00 •е.оо в.00

1о

пLі.іЕ.Nuі о uдсііАуЕіачіt. \t]иі uю і і пqі`uаt.^и ndдогщднадiтей-iнвалhiввiкомвiд6до18років(пiдгрулаА).,осIб

э25.00 з25.оо з40,00 з40.00 1 5.оо 15.00



11

ііIіъі\.і ® UFі®н^yt.ачю \апі и іа і | нv\ іUмч. п тіапохованняiнвалhiвздитинстватадiтей-iнваLmдIв,Осiб

20.00 2о,Оо 24.Оо 24.00 4,00 4.00
ефективностi

1

середньомісячнии розмір надоавки на догляднадiтей-iнвалiдiввiіtомдо6рокі.в,гDн.

834,58 834,58 834,58 834.58

2

•=. =' -. . '     -. . ' '   . .    '   .  . .', . -=  `'   . ,   , .     . ,над|тей-|нвелlдiввiкомвiд6до18рокiв(пiдгрупаА),гDн.

2 08О.83 2 080,83 2 0ео,ОЗ 2 08О.83

3

середни роэмір допомоги на поховання інвалідівздитинсп'ватадiтей-iнва.фів,гI,н.

5 500.00 5 500.ОО 5 594.25 5 594,25 94.25 94.25

4
іjитрати на поштовии зоір,гон.

66 ООО,ОО 66 00О,00 58 51З,90 58 51З.90 -7 486.1 О -7 486.10

5

юредньомісячнии розмір допомоги інвалщам здитинстваппгрупиАігругіи.гон.

З О24.57 З О24.57 З О24,57 З О24.57

6

середньомісячнии розмір допомоги інвалщам здитинстЕіапфгрупиБігрупи,гDн.

2 305,00 2 305,ОО 2 305,00 2 305.00

7

середньомiсячний розмiр щомiсячнот адресноТдогіомогинадитину-iнвалLдавiкомдо18рокiв,гDн.

461.оо 461,00 461.оо 481.оо

8

середньомісячнии розмір надравки на догляднадhей-iнвалiдiввiкомвЮ6до18рокiв,mн.

1  040,42 1  040.42 1 040,42 1  040.42

9

середньомісячнии роэмір допомоги інвалщам здитиt{стваіітаііігруп,гDн.

1  536,67 1  536,67 1  536.67 1  536.67

10

середньомісячнии роэмIр допомоm на ди"ну-iнвалhавiкомдоіерокiв.гон.

1  075,67 1  075,67 1  075,67 1  075.67

11

середньомiсячний роэмiр догіомоги на дiтей-iнвалфiвеiкомдо1Врокjв,захворюванняякихпов'язанезЧорнобильськоюкатастрофою.гDн.

161З,50 161З,50 1  61З.5О 161З.50

12

серодньомiсячний роэмiр надбавки на догляднадlтей-iнвалiдiввiкомдо6рокiв(гіLдгрупаА).гDн.

1669,17 1669,17 1669.17 1669,17

1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетно.Г програми.

5.4 "Вuконання показнuкIв бюджетноТ програми порIвняно Iз показниками попереднього роw":
'тис. mн.\

зщ

№з/п
показникI.

попор®днiй рI,( Зв|тний р|к tJідхилоння викоіvЕ]ідсоткахиания'

загальнии споціагіьнии разом загальний споціельни разом загельііий споLііальнии раэомdьонд dDонд dьонJI й dьоиJ) ...J dьонJ)
Видатки (наданi кредити)                      H44126,284 144126,284 157 526,662 ! 157 526,662i            9,298 9,298
в т.ч.
пq[+-пгія нсtіАdЕ.гіu. wц.а..t]г.uідогіомогиособамзінваліднiстю здитинстватадітямзінвелідністю

144 126,284 144126,284 157 526.662 157 526,662 9,298 9.298

в т.ч.
паuаг-г.н ч€FIта®гIul -.і.ца]IопulдопомогиособамзIнвалtднiстю здитинстватадIтямзIнвал1днIстю

14412В.2В4 144126.284 157 62В.ВВ2 1 57 б2В.ВВ2 9.зоо 9.зоо

1  Показники эатDат
t]и і |jаі и на mзданіін дt!ржiіьнuі t;uціаі іьнuідопомогиiнвалiдамэдитинстватадh.ям-iнвалiдам.тис.гDн.

1 44 067 , 1 28 144 067.128 1 57 4б8 , 1 48 157 468.148 9.302 9.302
2 Покаэники пDодvктv

кіііькіLть uдt;ржуЕіачів \виі U іа і і дUііuмuі иiнвалпамздитинстваіітаііігруп.осiб

4191,ОО 4191.00 4191.ОО 4191.00``..|-.`.-`--~-г'``,-_ ``-\-''` ..`_` , ~-. `-`'`-. .` ` `_дiтей-iнвалmiввil{омдоі8рокiв,заэоорюванняяіtихпов'язанезчорнобильськоюкатастрофою.осiб

1.00 1.00 1.00 1.00

кiлькjсть одержувачiв (виплат) допомогиiнвалiдамздитинствапhгрупиБігрупи.осiб

571.Оо 571,00 561.00 5б1.00 _1.8 _1.8
ю іьшL;і ь uдсіржуt]ачіЕі `Еіиі uіа і і дuі ііімuі и Iiaдh.ей-iнваіmlвв|і{омдо18рокiв.осlб

1  750.00 1  750.ОО 1419.00 1419.ОО _18.9 -18.9

кiлькі.сть одержувачів (виплат) допомогиiнвалфамздитинствапфгрупиАIгрупи.осiб

237.00 237.00 248,00 248,00 4,6 4.б

допомоги на дiтей-iнвалhiв вiком до і8рокiв.осiб

1  298.00 1  298.00 1  825.00 1  825.00 40.6 40.6

кiлькiстъ одержувачiв (виплат) надбавки надогляднадhей-|нвалфiвв|комдо6рокiв,осiб

4оз.00 40з.00 з59.00 з59.00 _1о.9 -10.9

догtіяд на дh.ей-iнвалuiв вiком вh 6 до 18рокiв.осiб

958.00 958,00 999,00 999.00 4.з 4.з
"I|-N.| -vН-ЧП`I-С.`|-\іТііі.і®і | гісч+vс.-г`іі гіадогляднадiтей-iнвалфiввiкомдо6рокiв(пhгрупаА).осiб

119.00 1 19,00 127,00 127.оо 6.7 6.7
"IіРnі-\ -vн-гл`і.сі"-\-пі uіс-. | псч`vс.ог`п пс-догляднадiтей-iнвалдiввiкомвП6до18років(пLдгрупаА).осiб

271.оо 271.00 з40,00 з40.00 25.5 25.5".|-`|-\ -vН-vП`і-а`\-\®rі\иі-. | нч\іvтчі vі г.впохованняiнвалфiвзди"нстватадП.ей-iнвалLдiв..осiб

2о.00 20,00 24,00 24.00 20.0 20.0



/   оказники ®фек"вностi

/'`€J,,- середньомісячний розмiр надбавки надогляднадП.ей-iнвалiдjввiкомдо6рокjв.гDн.

765.54 765.54               834.58 834. 58                 9.02 902`/t7t/t;НПОvm..7-lГlrіГ. |Jv.МЩ Г|qНuаРl`n ПС|догляднадiтей-iнвалф|ввiкомвф6до 18рокiв(пщгрупаА).гDн.

1  908.92 1  908 92 2 080 83 2 080 83 901 •,
L;t;рt;дгіи рuзмір дuі іuмuі и на і іuхоьанtіхiнвалLцівэдитинстватадiтей-iнвалiдiв.п)н.

4 850.90 4 850.90 5 594 25 5 594 25 1532

9.о15

витрати на поштовий эбiр•гDн.
59156.46 59156.46 58 513 90 58 513 90 11

1.э211

середньомjсячний розмjр допомогиінваіі.u)амздиггинствапiдгрупиАігругіи.гон.

2 895,34 2 895.34 З О24 57 З О24 57 446 446
середньомiсячний розмiр допомогиiнвалфамздитинствап|дгрупиБігрупи•гон.

211З.75 211З.75 2 305.ОО 2 305.00 9.05 905`,t;tttiftпt)um іUліпr.rі tіv.m ігі іL`Vmіvп іг.v.адресно.I.допомогинадитину-jнвалLаавікомдо18рок|в.гDн.'J-.'-..,...,..-,J..=,,-_

422.75 422.75 461,оо 461,00 9.05 9.05г                             г,        t,   q+'догляднадh.ей-iнвалф|ввiком вLд 6 до 18рокiв`гон.

954.46 954.46 1  040.42 1  040.42 9.01 901L;ередньіPмюнчнии рuэм[р дuііuмuі иiнвалL4амздитинства|lта|||груп•гDн.се

1409,10 1409.10 1  536.67 1  5Э6.67 9.05 9.05рtздньuміuячгіии |juэмір дuііuіvіuі и нади"ну-|нвалIдавiкомдо18рокjв.гDн.

986.42 986.42 1  075,67 1  075.67 9.05 9.05
дiтей-iнвалЩiв вiком до 18 роі{iв,эахворюванняякиDtгіов'яэанезчорнобильськоюкап.астрофою.гDн,

1  479.63 1  479.63 1  61З.5О 161З.50 9,05 9,05. , `    . .  '     . --,  '   . ,    '   ,  _ -',  , . =   ,   --догляднадh.ей-iнваLпфiввiкомдо6рокjв(пhгрупаА).гDн.

1531.08 1531.08 1669,17 166917 902 902

5.5 "Вuконання Iнвестицiйнuх (проектIв) програм":

код ПОказники

®і aI іъппп vUьт\іфінансуванняпоо
план на эвітнийl Виконано за В|дхмоння виконано Залишох

ркту(програми), пер од зурахуванням змім зв|тний п®рIод всього фlIіансування намайбутнIп®рIоди

1 2 з 4 5 6=5_4 7 8=з7
I

2.2
капітальні видатItи э утриманнябюдж®тнихvстамов

х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходIв":

впсутнi;

5.7 "Стан фIнансовЫI дuсцuгUIIнu":

дебiторсьItа I кредиторська заборгован|сть на початок j кI.нець року вЩсутня:

±.6.Узагальненийвисновокщодо:
актуалI.ностI бюджвтнЫ програми
е актуальною для подальшо.і. 1.I. реалiзацГі.;

вф®ItтuвностI бюджетнdi програми
эабезпечено виконання завдань програми при використаннi бюджетних коштiв, своечасно затверджені паспор" бюджетних  програм;

I{орuсностI бюджетнЫ програм
забезпечено виконання державних програм соціального захисту населення вЩповЩно до вимог чинного законодавст1эа;


