-

додаток
до Методичних рекомендафй щодо зд|йснення
офнки ефективностi бюджетних програм

оцінкА ЕФЕктивності БюджЕтно.і. прогрАми
за 2019 рiк

Управпjння соцIального захисту населення Запор[зько.I. м|сько.і. ради

зо82
mпквк мБ)

(найменування головного розпоряА"ка)

упр.вліннясоціолыногозащна"онмЗМ.РlЭЪЮЖР.дИрq„

О810000

фпквк мБ)
З,

О813082
ктпквк мБ)

Надання державно.Г соцiально.і.допомоги особам, як] не мають права на гіенсIю, та особам з
iнвал|дністю, державно'і' соцiальноТ допомоги на догляд

1010
(кФквк)

4. мета бюджетно.|. програми:

(найменуоання бюджо"от програми)

НадаННЯ дОПОМОГИ ОСОбам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднjсгю, Особам, якi не мають права на пенсiю,
непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату, допомоги по
догляду за особами з iнвалiднiстю I чи || групи внаспiдок психiчного розладу, компенсацiйноТ виплати непрацюючiй
працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалЮнiстю l групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного вiку

5. Оцiнка ефективност[ бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 ''Вulіонання бюджетнЫ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":
план з урахуванням змm

Nj'з/п

показники

загальний спецjальний

d)онд
вида"и (надані юеди")

1.

d}онд

разом

загальний

виконаNо
споцIальни

dьонJ)

й d,онд

52 767.дЗ

б2 767.443 46 942.36882

52 7В7Ю

52 161і443

відхмоння

разом

(тис. гDн.\

загальний сп®ціальний

dьонд

разом

dэонд

46 942,ЗВ882 -6 825.О7418

® 82б.07418

• в= . т.
. . -'. ч.
. --. -: = . . . .' 3, _ -. . , , . , ,особаw,якIн®маютьпрвванапенсIю, таособамзIнвалIднIстю,державнозсоиIаііьно1Оопомогинадог].яд

1.1.

і.і.і.|НаііаннядеDжавнотсоцiальнотдопомоги особаМ

52 767,44З|

|

52 767,44З|

45 942,369

45 912,369

45 942,369|

|

45 942.369|

•6 825.О14

$ В25,О14

J3 825.074|

I

€825.О74

5.2 "Вuконання бюджетноii програми за джерелами надходжень спецiального фонду":
'тис. гDн.\

`.з/п

Показники
1

вI.конано

ГТлан з урахувагіням змін

залишок на початок Dокv

ВLдхилоння

х

х

х

х
х

в т. ч.
1.1.

1.2.

2

власних надходжень
iнших надходжень

х

Надходження
в т. ч.

2.1.

2.2.

власнi надходження
надходження позик

2.з.

повернення і{Dед итiв

2.4.

jншi надходження

з

Залишок на кiнець рокv
в т. ч.

з.1.

з.2.

власних надходжень
iнших надходжень

5.З "Вul<онання результативних показнuкIв бюджетнЫ[ програми за напрямами використання бюджетних коштIв":

1 Зазначаються ус| напрями використання бюджэ"их коштiв, затвердженi паспортом бюджетноТ програми.

5.4 "Вuконання показнuкIв бюджетно1 програми порiвняно Iз показнuкаhАJ попереднього року":
(тис. гЕ'н.\

№з/п

поп®реднiй pI к

Пока3ники
видатI{и (наданi кредити}

загальний споцiальний
d)онJ)
dьонд
З7 635,507

!

вIдх ил®ния викоіvвідсотках нання\

Зв|тний р|к

разом

загальний

dьонJI
З7 6З§,507! 45 942,З69

сгіоцiальни

й dонд

загальний сп®ціальний
dьонJI
d)онд
45 942,З69
22,072

разом

разом
22,072 !

в т.ч.

допомоги особам, якi но мають праванагюнсію.таособамзiнвалiднiстю,доDжавио.і.соцiальноTдопомогина
З7 635.507

З7 635,507

45 942.Зб9

45 942.369

22.о72

22,о72

45 942.ЗВ9

45 942.ЗВ9

22.о1о

22,о7о

в т.ч.

допомоги особам, якI н® мають праванапенсiю,таособамзIнвалIднiстю,двtіжавнЫсоиIальнЫдопомогина
Э7 ВЗ5.607

Э1 ВЗ6.5О1

5.5 '.Вul{онання iнвестuцlйнuх (проектIв) програм":
• -г . ' ' . , 'фінансуванняпо®

код

Показники

1

2

2.2

каmтальні видатки з утриманнябю[іж®тtіихvстанов

ркту(програми),

план на звітнийj
пор од зурахуванням змiи

з

Виконано эа
звIтtіий пор|од

4

Виконано
всього

фінансування намайбутніпоріоди

6=5-4

7

е=з_7

х

х

5

х

5.6 "НаявнIсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв..:
вiдсутнi;

5.7 "Стан фIнансово][ дuсцuплiнu.':
дебhорська і і{редиторська эаборгованість на початок i кiнець року вiдсутня:

6. Узагальнений висновок щодо:

d:"а%##::mд'лg#:#аОл?#:ЁТіРрgЖщ
®ф®ктuвностI бюдж®тны програми
забезпечено виконання завдань програми гіри викорис'ганнi бюджетнюt коштiв, своечасно затвердженI паспорти бюдже"их програм;

корuсностI бюджвт но« програм
забезпечено виконання державних програм соцiального захисту населення вфповфно до вимог чинного заіtонодавства;

О.я. Гіолковнiкова

a~тапрьвищф
О.В. ЧехDанова

анщm та пфвиuю)

-J

Залишок

Вiдхилення

