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ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТl БЮдЖЕТНО.|. ПРОГРАМИ
за 2019 рiк

УгіраЕшiння соцiального захисту населення Запорiзько1. м|сько.Г ради
(наймонування головного розпоряд"ха)
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додаток
до методичних рекомендацiй щодо здійснення
оц|нки ефективностi бюджетних програм
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4.  мета бюджетно.|. програми:     Эабезпечення надання допомоги особам э jнвалiднiстю, дiтям з iнвелiднiстю, особам, якi не мають права на
пенсiю, непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вjку, але не набула права на пенсiйну виплату,
допомоги по догляду за особами з iнвалЮнiстю | чи |l групи внаслiдок психiчного розладу, компенсацiйно.і. виплати
непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядае за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

5. Оцiнка ефективност| бюджетно.I. програми за критерiями:

5.1 "Виконання бюджетно]( програми за напрямами використання бюджетних коштIв.`:

5.2 .`Вuконання бюджетноii програми за джерелами надходжень спецiального фонду'`:
N=з/п

Показники План э урахуванням змін виконано
(тис. гDн.\Вфилоння

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

1.1, власних надходжень х х
1.2. інших надходжень х х

2 надходження
в т. ч.

2.1. власні надходження
2.2. надходження позик
2.з. повернення юедиmв
2.4. інші надходження

з Залишок на Юнець Dоку
в т.  ч.

з.1. власних надходжень
з.2. гн ших надходжень

5.З "Вuконання результативних показнultlв бюджетнЫ( програми за напрямами використання бюд]кетних коштIв":

1 Зазначаються yci нагірями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюд,}!gвтно1. програми.

5.4 "Вuконання показнuкiв бюджетнЫ програми порIвняно Iз показниками попереднього року"..
'тис. гDн.\

N9з/п
показники

ПопороднIй рiк Зв|тний р|к Е)Iфилонмя викоіvвідсоткахнання'
загельний сп®шальний разом загальний спощальни раэом загальний сft®ціальний разом".J ".J d}онд й dьонд d)онJ1 dонJI

Видатки (наданi l{редити)                       i l l 666,406i                          H1  б66,406! 12151,673 12151,67Зi            4,160 4,16о i
в т.ч.
• [-f[агіпл нuііvмvі л і.v нvі.ілдy .-особамизінвалiдністюічиіігрупивнасгtiдокпсихічногоDозладу

11666.406 1166б,40б 12151.673 12151.О73 4.160 416о

в т.ч.
гIаuаг.гIн uUI Iuгvluеu I Iu uuulиuу з-гIособамизIнвалiднIстюIчиIIгрупивнасгIfдокпсIіхIчногорозладу

116ВВ.406 11666.4ОВ 12151.61З 1 2 1 Б1 .В1З 4.1во 4.16о



5.5 "Вuконання iнвестuцiйних (проектiв) програм":

код1 Показники

-   .'   _ ' '  ,  , ,   .фінансуванняпроокту
План на звітнийпеIодз Виконано за В|дхилоння ВиI{онано Залишок

(програми),
рурахуванням змін зв1тний порiод всього фінансування иамайбутніп®ріоди

2 з 4 5 6=5_4 7 е=з_7

капjт         '
2.2

альtt  видатки з утримангіябюджотнихvстанов
х х х

5.6 .'Наявнiсть фiнанcовuх порушень за результатами контрольних заходIв"..

вфсутнi;

5.7 "Стан фIнансово][ дuсцuгиіIнu":

дебiторська i кредиторсыtа заборгованiсть на початок i кінець року вдсутня;

L

Jt6.Узагаль№нийвисновокщодо:

акггIуальностI бюдж®тныг програми
е актуальною для подальшо.I. .і.і. реаЛзацгі.;

®фвктuвностI бюдік®тнЫ програми
забезпечено виконання завдань програми при використанн| бюджетних коштiв, свосчасно заггверджен| паспорти бюдже"их  програм ;

корuсностI бюджетноF програм
забезпечено виконання державних програм соцiального захисту населення вЮповLцно до вимог чинного законодавства;

`ч


