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(mйNенувоння геловного ро3порядниm)
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дофх
до Мощдичних р®юмсщацій щодо эдiйснення
оцінюо офек"вносd біqджвтн" проф"

З,               0813104                             1020
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Заб®зп®ч®ння соц|альними hосітугами за мIсц®м прохиЕюння грощдяи, як| н® эда"| до
с®мообсг[уговуЕюNня у зв.я3ку з похиг]им в|ком, хворобою, |ивалLдн|стю

(наймонуванm бnдіютнот програNи)

4.  м®пв бюдхетнот програми:     НадаННЯ СОЦ|ельних пОспуг, зокрема стацiонарного догляду, доггіяду вдома, денного догляду, громадяtlам похилогу ыку,
особам э iнвалфнiстю, д|тям э iнвалПнiстю в установаDt соцiального обслуговування системи органIв прац| та
соцiал ьного захисту насэлення

5. Оц|нm сф®ктивност| бюджетноТ програми за критерLями:

5.1 "Вuконання бюдж®тнЫ прогр"u за напряwаюи виюристання бюдж®тнш юштIв":
("с. гt'н.\

№3/п Похаэн и ки        '
план 3 урахуЕnнням 3мін виконаNо вцщил®»ня

эагаіііьннiі спецIельний раэом загальнііп споціальний разои эагельніm сп®ц[фьиий разомdюнJ) dюиJ) dюш1 dьонJ) dьоLш .'

1. Вшю" (ншн| пюJLN"t 47 ЭЗ6.17О 2 01 е,ббз 4О е62.72® 47 ®З1.61788 1  087,02743 4О О1 8.е«З1 1.бб®12 -2e.62б57 ".о8зео
в т.  ч.

1.1.

зю®зп®ч.нIm соцI.гIьнuнu r\осtпр\.wu з.-kэч.\IпротI..юmвро\I.Оян,яk]юsО.тн!Оос.IIооСсщрIо.\г..нтуз..яз.ог эпотIп\швlI",эt®ог.обою,I..®.пВОнIстю

7 9ЗВ.17В 2 016.553 49 952,129 П ОЗ1.В1В 1  ®В7.О2Т „ 91e.645 4.55в -29,б26 мов4
1.1.1. |СтвоD®ння vмовдля эабезпечення соШальнимw      З4 553,951 |               221,99і |       34 775,942|      З4 55О,87з1               і96.9і5|            З4 747,7В8I                    -З.078 |                    -25.О78 I                   -28.154
по эагальном             -эа          ок еItоном    эо     ма на огuі      ен®  гон     в  гікр®                ату      р            ,   рщ    ння    ладнання та огLла" послуг за рахунок змонLLіоння ц|н, по елоцФонду.вЩповфно до Фаіm.ч"х mдходжоньвLАнфанняmа"ь"поелуг

1.1.2.|СтЕіоD®нняvNовдлянаАанняякIснихпоелугзо|       11708.678|                                 I       11708,678|       11707,634 |              11707,634I                    -1.044 |                                     |                     -1,О44
за Dахw.іок оюномiY , эокоома на огUіа" енеDгоносiТв, пDmбання обладнання та опttа" поспуг за оахvнок змоншоня ulн
1.1.З. |Забезпечення Фунхц|онvmння вLдд|лоння визнd           767,787 [                              I            767,787|            767,718 I                    767,718|                 -0. 069 |                                |                  ф,О69
за оах`mок ехоноm , зоюома на о"іатv онеDгоносГГЕі,пDидбання обладнання та оmати послvг эа Dахvнок эм®ншонm Lіjн
1.1.4. | Забозпочоння фvнкц|онvвання Цонтоv облiку бd           804, 948 |                             |            804, 948 I           804, 876 [                             |                 804`876 |                 -О. О72 |                               |                  -О.О72
за Dах"ох оюноm , зокD®ма на опгіату он®z>гоносLm], Еіидбанм облаАнання та огLпа" посmгг эа Dахvнок эм®ншоння Шн
1.1.5. пЕюведоння капh.ел ого Dомонтv I                447,238I             447.238|                              I                442,801 I                   442.801 I                                 I                      +.437 |                    4.437
вLдпо Lдно до наданих акт виконвних Dобlт
1.1.6. виюнанм доDvч®н опvтатiЕ} м[ськоТ Dфи          |                6З,812 |                   85.143|              148,955 |                63,787 [                   85.1 ЗО|                    148,91В|                    -0.025I                       J).О1ЗI                      -0,ОЗ7
эа Dах\гнок змоншення Шн гіостачальникаі"
1.1.7. IПошбання обладнання i поадмет|вдовгосmокd                           |            і  і89.181 |         і  і89,і8і |                            |            1189.181 |              1189.181 | [l

1  .1.в. I Виконання ііооvчонь де"таЛв обласноТ Dади     I              З7.000 |                  73,oool             110.ОООI               З6,7ЗО|                 7З,000I                  109.730I                  -0,270|                                 I                   -О.27О
за DаDміоіt зменшення Шн поспгачальниюми

5.2 " Вuконан" бюдж®тнЫ програwи за дIюрвлаwи надходіюнь спвцIального ФоIIду" :

5.З " Виконання реюульrгIат uвнILх показнuкIв бюдэютнdТ програни за напрянаwu викорILстання бIодэютнuх юштIв" :
'"с. гDн.\

№э/п показники
зm®рдmено гіаспортом еIоіщеті.отгlDогDаNи виюгIано вtдхmoння
загальний сп®ціальний разом загальний сг'®цlфьний разом з.гелі,ннI сп®цhльний разомdюнд dюнд dьоNд dюнд dюнJ) .'..

.     `         I      ,-                       .     _         ,         ,                        .     `                  -                      l      ,                  .                            _                                            .                                                                                                                       ,     ,                                      l      ,-              ,     ,                   ,,-                                        ,                         '                  .     .                             .     .     .                     ,       .                                   ,      .                                                                               .                                                           ,                                ,     ,     ,     .     ,        ,

IIюоLпIОIIIстю. . ппююk .Iэо\IоIЫн. яП г.®LI.6\г.оIIотпь v сх:п.ОжLlt тIтгпевuх о6втогвIIIю>t
затtm

1 кLльк]сm, установ, од. 1.00 1,00 1.Оо 1,оо
2 кПькlсm вLшLл®нь, од. 15,00 15.00 15,00 15,Оо

з
у тому числi іdлькiстъ стафонарних віддLпеньгtостійногота"мчасовогопDоживання,од.

1.00 1.00 1.Оо 1,00
4 кmьЮсть штатних о[іиниш, п®Dсоналv, m. 404.25 404,25 332.75 332,75 -71.50 -71.50

Поясноння шоііо пDичин Dозбi>"остой мiж эатвооджоними та доелгн\rтими оеэvльтативними гіокаэниками
d>ак"чна чисэльнiаъ моньшо за Dахvнок вакансій

5
у тому чиелi профес|онапiв, фа>dвЩв таообi"икiв,якjнашаютьсоШельн1послуги, од.

287,00 287,00 235,50 235.50 -51.50 -51,50

Пояснення шодо пDичин DозбЬюіостей мЬк эатвеЕшііюними та дося"`r"ми Dеэv[тьтативними похаэниками
d>ак"чна чиоаі.іьmсть меньшо за Dах\rнок вакансiй
еdюк"вносП

1

еdльк|сm обслуговуван" на 1 шта"у одиницюпрофосіонала,фахiвця"робhника,якінадаютъсоuJапьнiпоелvги,оdб

14 14 14 14

2

сородні витра" на сощально оосгіуговування(наданнясоцiельн"поелуг)1особитерwторiельнимцонтром,завиняткомс"]шонаDнихвLшLпень,наЫк,гDн/Ык

9169,98 9169.98 9 390.81 9 390.81 22о.83 220,83
ПояснеNня шфо пDИчин оозбЬюіостей мЬк эатвеЕідженими та дося"vтmіи Dеэультативними показниками



ч#

відпоЕіLдно до dіак"чних виLдатків

з

сэредні віпра" на сочельне оослуговування(наданнясофальнихпослуг)1особиустаЩонарномувіддmеннiпост|йногота"мчасовогопDоживаннянаЫк.гDніЫк

5 900.ОО 5 900,00            5 е95,ОО 5 895.ОО -5.00 -5,Оо
Поясненм шодо пDичин ооэбiNo+осmй мЬк затвеDджоними та досяггіv"ми Е"vльта"вними показниками
вLдповLдно Ао d>ак"чних видатк[в

4

сх!редні витра" на соціельно ооелуговування(наданнясоцiельнихпослуг)однiетханкитериторiальнимц®нтром,завинятіюмсmujонаDнихвiдzLiлень.наDiк,гDн/Diк

9  169.98 9169.98              9 390,81 9 390.81 220,83 220.83
поясмонm шсшо пDичин Dозбькнсm®й мiж затв®mжэними та досяmv"ми Еюзvльта"вними пока никами
вщповідно до     ктt.чних вша    в

5

сородні витрати на сочально ооелуговування(наданнясоцiельнихпослуг)одногочоловікаустацона|эномуыддiленнiпостiйноготатимчасовогопDоживаннянаDік,гDніDік

5 900,00 5 900,00             5 895,00 5 895.00 -5.оо -5.00
Пояснення щодо гіDичин DозбЬюіостей мЬк эатвоодж®ними та [іося"v"ми Dеэульта"вними похаэниками
вLАповiдгю до dэаіmАчних видаткiв

6

сорqнI(наданнятерmрсташон8витра" на соціельне ооелуговуваннясоч.альнихпосііуг)одногочолоЫкаіельнимцентром,эавиняткомDнихвiддiлонь,наDiк,п>ніык

9169.98 91б9,98              9 390.О1 9 390.81 220.83 22о.83Пояснення щодо пDичин DозбDюіост®й мDк затвоDдtюними та [і"гну"ми ы3зvльта"ві"ми показник"и
вL4повLвно 1ю d]актичних вmа"]в

7

сорqн'(наделняс"цона"мчасовитра" на соціальне ооелуговуваннясощель"хпосгіуг)однiеTиdнкиурномув[ддділе"iгіослйноготавогопDоживаннянаD|к,гDн/Ыіt

5 900,00 5 900,00            5 095,ОО 5 895.00 -5.00 -5.Оо
поясwоння щодо пЕіичин Dозбью+осmй мьк затвоDджэними та досягн"ми оозультатюними показниюми
вLDповLдно [іо Фак"чн" вшаткiв
пDод

1

кількгсть ос|б, яхI потребують сощальногообапуговування(наданнясоцiельнихпосrіуг) ,осIб

З 966.ОО 3 986,о0|            З89600 3 896.ОО -90.00 -90.оо
Поясноння шодо пDичин оаэбЬюіофой мЬіt затв®Dджоними та Аосягнvт"и Dфультативними показниюми
по d>аm звеDн®нь

2 |v тому чиел| э V гоупою DvховоТ аіm^вностi. осiб 159.00|                                      |                  159, l                145,ОО1                                  I                      145.ОО|                   -14,ООl                                    1                     -14.ОО
псmсноння шодо пDичин Е>оэбью{с"й мьк эатвоDджеі"ми " дося"\гтими Dеэvльта"вними пока ками
nodmКТУ 3ВОDНонь

3

кільк]ст осіо, эаоозпочених ющальі"мобагтуговуванням(наданнямсофаль"хпскm).оdб

з 98б,00 з 986,0О             З 896,00 з 89б.00 -90,00 -90.00
Поясноння шодо поичин DозбЬю{офей мЬк эатвоDдже"ми та досягнvтими Еюэvльтативі"ми похазниками
поФактv 3веFінень

4
к1льк|ель ліэюк у спгаЦонар"х вфiпонн"постійногота"мчасовогопЕюживання.од.

з6,оо з6,0О                 з6,00 36.00

5

сэредньосощельн®цiельн річна юлькість ос[б, якi гіотреоуютъогообелуговування(наданняихпосm).зних:.оdб

З 986,00 з 986,0О             З 896,00 З 896,ОО -90.оо -90,00
Поясноння щоііо пDичин Еюзбiхоіосюй мЬк эатвеодхЬ"ми та ііося"\rтими Dоэvльта"вними показника"
по Фактv эвеDнень

6

с®редньософьн®шельн річна кільк[сть осіб, эабозпоч®н"имобелуговуванням(наданнямихп"vг`.знL":,оdб

Э 986.00 3 986,00 З 896.00 3 896.ОО -90,00 -90.00
Поясненм шо[іо гіDичин Dозбiжностей мЬк затвеDдженими та доснгнv"ми Еюзvльтативі"ми гіока ками
по dюк" звеЕінонь

7 | чоловiкiв. ос|б                                                                    I               709, 00 |                                I               709,00 |               664, ОО I                               I                    664,00 I                  45.ОО |                                 I                   45.00
Поясноння шmо гюичин tюэбЬкносгей мiж затв®Dдженими п досягнv"ми Еюэультативними пока3никами
по dэактv эв®Dнень

8[хdноl(. оdб З 277.00|                                 I            З 277.00I            З 232,ОО |                                I                  З 232,00I                  45.ООI                                   I                    45.ОО
Поясн®нм що[іо гіЕіичин Dозбi>mостой мЬк затвеЕід>ю ми та до"гнvті"и Еіезvльтативними покаэниками
по сЬактv зЕ]оDнень

9 чсmов|кі.в, осiб                                                                      I               709, 00 |                                 I                709, 00 |               664, ОО l                                I                     664.00 I                   45,00 |                                   I                    45,00
Поясненm шодо пDичин ооэбЬкноелей мЬк 3атвеDаженими та [іосягнvт"и Еюзvльтативними показниками
по dэактv звоDнень

10|жiнок. осiб                                                                           |           3 277,00|                                |            3 277, L           З 232,ОО 1                                  I                  З 232,001                    45,ОО1                                    1                     -45.ОО
Пояснення щодо пtіичин DозбЬюіостой мЬк эатвеDАжо"ми та дося"vтими веэvльта"вними пока ками
по Фактv звоDнень

11

серодньовфLпенпDоживарічна кільк[сгь осіб у стацонарн"няхпостiйноючитимчасового"я,э";,оdб

54з.00 543.Оо 526,00 526.оо -17.Оо -17.00
Пояснення шодо поичин Еюэбiхоіостей мЬк эатвоDджеі"ми та дося"vтими Еюзульта"вними покаэниками` о аюктv звеDнонь

12 ЧОJ1ОВ|КiВ. Оdб 91,ОО |                                I                  91,ОО|                  86,ОО |                                |                       86.ООl                    -5,00]                                  |                      -5.ОО
Поясн®ння щодо пDичин Dозб|жностей мЬк затвеDд>ю и та доелгнvт"и fюэульта"вними покаэнмюми
по dюктv эвеDнень

13 хdнок, ос|б                                                                           I              452,00|                               I               452, 1                 440,ОО1                                   1                       44О.ОО1                    -12,001                                      1                      -12.ОО
поясноння шодо пDичин ЕюзбЬю+осгой мЬк эатвеDдхюними та досягн"ми Dезультативними показ ками
по dэактv эвеDнень

14

сородньорічна кLпькіся'ь осіб э iнвелщністю ілЬюtохворихвстаЩонарнихвфLленнях,эних;.оdб

125.00 125.Оо 134.00 134.00 9.00 9.00
Поясн®нм щоііо пDичин Dозбiхо+остей мЬх з8твооджвни" та доелгнv"ми Dозvльтативнимі. покаэниmми
по dюктv эвеDнень

15|человlкlв,  осiб                                                                          I                  21.00|                                   I                   21,ОО |                   22,ОО|                                  I                         22.00I                        1.ОО |                                     |                          1.00
Пояснення шсmо пDичин оозбЬкностей мiж затвеDджоними та досяmt"ми ооэvльтативними показниками
гіо Фактv звеDнонь

16 хdнок, осlб 104,ОО1                                    l                 104,ОО1                 112,ОО 1                                   1                        112.ООl                         О.ОО1                                      I                          6.ОО
Пояснення щодо пDичин DозбЬкност®й мЬіt эатвоDд>ю ми та досягнутими оезvііьтативнимі. показниками
по Фактv звеDнень
якостI

1

вщсоток осiб, охогшених софельнимобелуювуванням,доэагальнотчисэльностіосiб.якiпотоебуютьсоujальнихпослvг,%

100.00 1 оо.Оо 100,00 10о,00

2
створ®,,,т уwов от юд.,.ня яхісжюt посп,р з соаIпЕiiбFр-т.ц"дI, -                   -           ,                   ,          ,      ,-,      ,    -          ,          ',    ,              ,             ,.      '             ,         '                       -_               `                                  '            '         ,    „     `      `

д-оvввDч"
затDф

1 lкLпьк|стъ вiшmень, од. 7 7 7 7 I2 I іdгіькiсть LLггатних одиниLіь.  сш. 104,50 104.50 94.оо 94.00 -10.50 -10.50
Пояснення шодо пtіичин ЕюэбЬmостой мЫ{ эатвооджв"ми та досягнv"ми Dеэvльта"вними похаэ ками
Фак"чна чис®льнiель меньшо за Dах\rнок вакансiй   `
пDодv"

1

кLпькісm дh'ей - iнвалщiв, якi потоебуютъDеабLпh'ацiйнихпоелvг,оdб
434 434 436 436 2 2,

Поясн®ння щоііо пЕіичин DозбЬюіост®й мЬіt затвоDджвними та досm\і"ми оезvльта"ві"ми показниками
по dюкw звеонеNь

2
кiльк].ельDеабiгtiтадiтей - |нвелuіiв, якi отрима"цiйнjпослv",оdб

434 .434 436 436 2 2
Пояелення шо[іо пDичин оозбЬкностой мЬк затЕюЕідженими та досягнv"ми Dеэультативними показниками
по dюктv звеЕінонь
еdюк"вності



г
і|##дшН:ВнТ#щ"гDНн:Р®абiЛiТаЦЮОднjстдитинясненняшодопDичинDоэЫ>ю+остейиькэатвоD

И-|        269785дхениL.итадоелп+\гти
2I    м I        26970i2I        268523 l I               26852' з7l                -,26. 5I I                    -12615.  -''=              -, --                            "`""`'`.Lг-L==`ц`tшш:д:=;}            -            .  -       '-                                                                                                                              -,==dl=f

яюстI
вulсоток охоплення дгтей - |нвелhі
роабLпітащйними псmугами1,%чоm

100 100                         10Одг,дошкhьнi,доэагельн2,%Поясненняшфо інвалщів, які інтегровані вmііьноосвhіijнавчальнiзакладитхчисельноспичинЕю3бЬкностеймЫ{эатвеDдже

17нимитаііо 1713

1 1ооз

4 4по Фактv зв.Dнезlзф ь                                                                 СЯГНvТИми Dоэультативними показникамиФщЁЁ±шэш:±В±Ё5ffЁ5ЕЕБ5БЁнLш

5=-~..---         п       .-\тнт визтюн" I..оII.           тт    fБф5БЕi_1|кiлькimвiд[іmонь.од.|1|
2 I кiлькjсm штатні« одиниць, од.пояелоннящmопDичиб. 1                 1о,Ооl

1l1о,00I                         8. I' lI8 1Il2
I

Iv_ш н Еюз  L"осте   NLж эатве        "ми та досягнутимі"юультати I"I
фа"чна чиаэльнiстъ моньше эа Dmнок ваканdйг'Dодкiльк|стьвиявленихмалоэао® вними показниками

Iнших1,осIбПоясн®нняш
зпочених осіо тагорIйгромадянпDичинDозбьmостоймькзатвоаджэ

I329нимита Iз

II
29l                      ,42 l,42l                       -,8 I l                         -,87

по Фактv звоЕікLг]ьхIсm
[іосягнvтими Fхюvльтативними покаэниюми

2'Ёtнбшпоясненняш
с"беэпечоних осюатогорiйгромадянпDичинDо3бЬюіостеймЬкзатв®Dm

l329нимитадося lз2

I IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII-III-_                         I
9I                       ,42 l,42I                      -,8 l l                        -,87

ПО Фактv 3веDнонь                                                                              ""МИ ЕЮЭyЛЬТа"вними показ"камияl(осп

1ефе
уговуванням оdб.%к"вностi

1оо 10 ol                          1oo 100
I

1поя

сэреднi видособинарiк,гDн.еленняшодоп у              днlеDичиноозбЬкностеймЫtзатвеЕііже

2 333,70нимитао 2 333,7ol          54ф,46 5 406.46 З О72.76 З О72 76
ВiдПОВiдно до dюктичних вшатків                                              д  СЯГН"МИ DОЭУЛьтативними показниками4±J39Ф±±!аэч®тея6-уншI

'                                                     ,                            ,                                   '.                          _                                  ,

JеФективност|сорqАнiвmатю. на обелуговування о    .  т ншuх______Е®IllоIпьниі<поепіп

1поясн особи на [>ік®нняшодоп дн'е,гDн.DичинDоэб|>іа,іост®ймЬкэатвоDдю
13 64З.19нl"итаJlс" 13 64З,19             9 359.02 9 359,О2 + 284. 1 7

I
4 28417

ВLдГЮвLдно Ао Фак"чних в                                                                       ГНV"МИ Ое3ульта"вними показниюмиидаткlвякостI=::вШсотокохомонняобсIwговvванням осЮ, %    |                 100|                          I                 і оо|                 10Ы                         I                      10О|                         |                           l

1 |кiJіькjстъ вiшmень, од.
2I1125I I - IIIIIIIIIII- -

2 |кLлькiсть штатних одиниш  од 2I                                            l                                           2,                                           l                                               ]

Поясноння шод И"Н ЕЮЗбЬ"ОСтей мiж эатвеодже"" та   о                                    '               11 і2 I                        о.00 I I                       8.оо l                       -з 25
Фак"чна чисюпьнiсm моньшо эа Dахунок вакансjйпDодvктv

д  сягн\"ми Dозyльта"вн"и показниками

поя±еЁ:dшСТоЬод:И:D:чеиНн"DЁЭЁд=М"йОd.бЮdб          [                 59|                       I                 59 [                 86 |                       |                     86 [                   27і                         іLж     тводже  им                             и             та _         _ _:" IlIIIIIII''''''IlIш -IIIIIIIIIIIIIIIIIIш IпоФа2Iпояелктv зв®онень#:gстьобспугованих б"ом" осЮ              іенняшодопDичинDозбЬкностоймЬкэатвооmн ивними показниmми

5имитадо" 9l 59 86I 86 27 27по Фак" зЕюDн®5[„юоее гнутимі. о®эvльтативними гіоказниками' ЁI
\tп®Iі____ьIю®оl.®..ооIтігпоод

1

югіькість обвiдв®мон-mощана що mанустьсясш.а IIIIII-IIIIIIIIII-IIIIIII_ _                                                     I
3 3 з з =I2  ю. м                         НУС1.ЬСЯ ПООВос" ремонт,

4594 4594 5ефОк"вностI                                                                                                                                                                                          4  9.4                    459.4поя±е:±адшНоЯод%а::L=нЕЮ#ОбЁЦ`Ю.йМТОLШ.Г".|I97З.53|973.5З|I963.87|96387і                          і                     9 66і

Dюіосm   мDкзатво         н ми та досягн\m"и      ультативними
ВiдПОВiдно до нада"х актiв виконаних Dобiт                                                                                показниюмиякостjпитомавага

1б

вЦремонтованих оо ект|в уэаг"ьmйкiлькоспоб'сктiв.щопотробуютьDомонту.%Вukожнмдо

100,0 100.0 100.0 100о
=I

ру:Ё±Ё±:9±пшпв±тIв нIеьIооб Б55йзатDатоосягвида"івспрямоЕюниха

1|#:иЩ#НаНнЯkпоясненняшодопz>и
н   оноЕmонняпредметівдовгосяроковоюп)н.чинЕюэбію+остеймiжэатвоDджо"

ми та дося
8514З.00 8514З.00 85130.20 85130.20 -12.80 -12 80

Эа Dа"ок эменшоння uін гюстачальниками                                    Гt"МИ DОЗvльта"вними показникамиоесягвида"[вспрямоmмхаба

2I,поясн®
редметів, менвеtmDюбнняшодопі)и

ЁВL#амТ:gFнl:::!:Енна:kЯ та   |чинDозбЬmостеймЬкэатвеоджэни 43 812.00митад"
I 43 812.00 43 797.00 I "9,ool _,5.фl

l -15 00
за оах\гнок зменшоння uін по                                                                 ГНY"МИ DОЗvльта"вними гіокаэниками

3lбояснеЁВ"Щ#::оПвГфЁ%Чн=яЬ=ИЁ%М#в            ]нняшодопDичинDозбі>ю+остоймiжэатвеDдже" 2ooo"olмита,вося
I 2oo",оI 19990.4О| I _9.6ol

l -960999"оI
за Dах\гнок зменшення шн поспг                                                      ГТ"МИ DОзуль""в"ми покаэниками

Dод  кiло1кокI
ачельниками

бладнання і пDисгvвання,лькiстьэаm
уетьел оновлоннярадме"вдовгостроI{овогоод.Iв

5 5 5 5
I

п2iнкLп
адредметів,мебвентаDю,сm.ькістьоб'ектi яким манусться придоаннялівматер|елів,обладнаннятавопланс

7 7 7 7
I

звLаЕюмонт""
•щ             у  ться,од.

1 1 1 1еdюк"вностi

IоЁ
I

:€##Вэад:=ГгоО:ОВОГО ЮРИстуЕюння на     |нящодопDичинDозбiжностеймiжэатвеі>джоним o28J o2"ol o26."I o26"l l _2,юI -2.56ояснен и та доел
Dахvнок зменшоння цj                                                                       гнv"ми Dеэvітьта"вними покаэниками

2lоЁаЁе;ЁВі:#"жП::Енi:НтаЁ?ЁНнF#Ю:=:ИвLа       , 6 258`66 l 6258,жl 6 256.71 I 625671| _2,5l
I -2.15ояснення шоАо пDичин DозбЬ"остой мЬк затвеDдженими та дося"vт

I
DаХYНОК ЗМеНш®ння ujн по"чельниками                                                ИМИ ЕЮ3VЛЬТа"ВНими покаэниками3|сеDедняваD"mр®монтvодногооб'с",гонI20000.00|I2000О,ОО|19990.4О|                            I             19990.40|                  -9.60l                              |                    -9.60



u!u

поясн®ння шодо поичин Dозбьmостсй мьх затвеDджoними та д"гн"ми Dезvльта"вними поіtазникамизаDах`rнокзмеці
ншення   н постачальникамиякосп

впсотокзабезпочення эакл    .   об

1

адів     ладнанняміпредмотамидовгостроковогокристуваннязгiднозЕюDненьд®пvтатiв,%Еіща>тоі{эаооэпочонняэаклів

100 100 100 100

2

ад    пр"Nотами,меб.tями,матерiалами,обладнаннямтаінвегпар®мзгiднозворненьдегtутаті.вмiськоТоади,%гіитомавагавLдромонтованихооектів

100 100 100 10о

37

уэагальнjйк1лькост|об`ект|в,щопотребуютьромонту3аэв®рненнямидепутат|вм|ськоТоши.%(--.--..,'-.'..'-.-

100 10о 100 100нняIп     .юп.ЮО®в=ост  _    о.оIооDіIету..ннЪпоод

1

кiлькlсть одиниць оtіладнанм (пр"мот|вдовгостроковогокористування),щопланустьсяпDидба",вт.ч.:,о4.кіпькiстьоди"цьавтоанспо

28 28 2828

2еФе
тр          рту(елецавтотоанспоDтv),од,

1 1 1 1к"вност1

1

обкоDсер
ид               pm  ання одиниціладнання(продметадовгосгроковогоиспгвання).вт.ч.:."с.гDн.едніват"напб

42 470`75О 42 470,75О 42 470.750 42 47О.750

2поясн аення
ид                pm  ання одиниц|втотDанслоDту(сгюuавтотDанелоDтv`. тис.шсшопD"ибЬю+й

ЗЗ9100,000 Э39100,000"внимипокаэн ЗЗ9 000.ООО ЗЗ9 ООО.ООО •100.000 •100.00О

за
н ооз       осто  мыtэатвеI]дже"ми тадосягну"ми Еюзvльта иками

Dахwок зменшення uін постачальникамиякост'

вщсоток заб®эп®ченност. об

18

і     ладнаннямтагіредметамидовгостроковогокористування допото®би,%в„

1оо,0 100,0 100.0 100.оююнтв±Ё±±р\г+®..ьо®путатівоап.сноТБ5Бiiзаттm

1

оtюяг видатюв, спрямованих на оновлонняобmднанняiпредметівдовгостроковогокооисmання,гDн.оt"гаткi

23 000.ОО 23 000,00 2З ООО,00 2З ООО,00

2поясн
продiнвео

вид      Еі, спрямованихна гіридоанням®тів,м®бл|в,матер|алiв,обладнання тапаDюбюджэтнимvстаноым.пэн.б

37 ООО,00 З7 000,ОО З6 730,00 З6 730.00 -270,00 -270.Оонм щодо пDичин оаз  mос"й мЬк затверд>юними та досяm`m"и реэульта"вними покаэниками
эа Dam3 ок зNеншення Шн постачальниіtамио6сягвидаткjв,напроведонняромонтjвбюджe"ихустанов,гDн.

50 000 00 50 000 00 50 00О ОО 50пЕ"1 000,00

ад   ,   "м mанусться оновленняобііаднанняіпредметiвдовгостроковогокоDи~ння,оіі.кільюстъзакладіЕіякимпланетъся

1 1 1 1

2

предIнво,од.кiJ1
у          придоанNямет|в,мобл|в.матер|елiв,обладнаннятантарю

1 1 1 1

з
ькісгъ об екпв, що гUіануетьсяЕіШЕюмонтvва".од.

1 1 1 1еФе"вності

1

npqодисе
ид                рид    ння обладнання іметівдовгостроковогокористуваннянаниLііоэакладv.гDн.ніваткинао

2З ООО.00 23 0ОО,ОО 23 000,00 23 000.00

мат2одиПояснення
рqд      ид             прид  анняпредметів,орiелів,обладнаннятаiнвеіmрюнаницюэакладу,гDн.шобlжн

З7 000,00 37 ООО,00 З6 730.00 З6 730.00 -27о.оо -270.00од   пDичин Dоз       остей мьк эатвеDд>юними та досягнv"ми оезvльта"вними показ"ке,ми
за Dахунок змоншоння шн постачалы"камиЗIсеоодняmDЛстьDемон"одногооб'еm, гDн    I                        I          50 000 00|        50 000 00|                         I          50 00000|

якоаП                                                                                                                                                                                                                          5О ООО,00 |                         і                            і

пз1,в р®дmн•.hco
кладів ооладнанням іметамидовгостроковогокористуванмозЕюрн®ньдепутатiвтокзаооэпеч®

100,0 100,0 100,0 100,0

2iп

ння эакладів гіродметеми,мееmми,матеріала",обладнаннямтанвеml>емэhнозвоDненьд®лутаті.в,%итомавагавЩоб"

100.о 100,0 100,0 100.0

3

р®монтованих      епвузагальнiйкiлькостiоб"ектiв,щопотребуютьЕхэмоіmгэазвоDноннямид®путатiв,оіо

100,0 100.0 10о.0 10о.о

1 Зазначафься уа. напрями еикориелання біqджвтних кошт|в, эатверджвн| пасгіортом бюдютноТ програми.

5.4 ''Вulіонання поюзнuк]в бюдIк®тноН програwu порIвняно Iэ показнuюwu п®п®р"ь®ео року"..

№з/п Поіtа3ники

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ '"с. гDн,\
Полоредній рік звhт,ий рlк в|дхіmенI.я ви NоNоIі ня

загалы"йd)огLЕL сп®ціальнииdьонд раз®м загельннйdьогш47931618 спецIальнийdюNJ) роэом загuьнийФоNJI сп®ціапьNийdьош разом
идетки  надан  кDедити 2, 7 2 7 7в т.ч.

| zс,792
ч.-,-||,||,\,| ||\,\+,| , | ||пnзамісцемпроживаннягромадян,якін®зда"ідосамообслуговуванняуЗВ'ЯЭКУ3ПОХИЛl.МВ|КОМ,ХВОРОбОlО,інвалшністю

З8 245.909 1  124,673 З9 37o 582 47 931618 1  987 027 40 918 е45 25 32б 7 _.8.070                  26.792вт.ч.

збь1

соцIвпыIuни послуеани за нIсц®нпроNшваннявромадян,.юздатних досвьюобспуeовуванIеяvзв.язкузпохилимвIюм,хворобоIо,IнвалIднIстю,атаIюжгро\яадян,якIПЩ9РфШ±З±9ш±іL_скпаднuхіхuтrт.®вILх `обс

28 221.В92 17О.507 2В З92.399 З4 65О.В73 19В.916 З47,7J88 22.4зо 15.49о 22.38оь1покшення       яПв видатків обvмоЕLлено збLльшенням пскз"ових оmадів пDаш.вниюв. збiльшенням Lіiн на енеDгоносіі. та iнші ши товаDів та пасітvгаэники3атоагг

у тому чиелі професюналів, фаDавців таробmикjв,як|надаютьсоці.ельнiпослуги ,

287.00 287.00 235.50 235.50 -17.9 -17,9ад.
кількість вLшmень. од.утомучислікiлькiстьстаціонарнихвLшhеньпостiйногота"мчасовою 15,Оо1.ооIII_ 15,оо 15.00 15.00

1.00 1.00 1.00mьюсть vыанов. од.`кl 1,00 1,00 1,оо 1.оо
-17.7кіль  сть штел"х одиниLіь пеDсонаLпv. од.               404.25 404,25 эз2,75 эз2.75 -17.7



2,Пока3ники пDодvктvкiлкI
ці      р             Uіенняхпоспйногота"мчасовогопDо>mвання.о

д.               36'00360036 00соредньор]чна ютькість осіо. якіпотребіютьсоЩальногообелуповува(наLDаннясопапьнихпослvг),зних:се

з 986,ОО                                    З 986,0О         з 896 00

з6'з896 о000 IIIII
редньорічна кmькістъ оао, заоеэпОсоцjаLпьнимобелуговуванням(надансоц[апьнихгIоелvП,эних:,осiбчолоЫкiв,ос|б их         з 986,0709,0з2770

0о 3 986.0709,0з2770О          З 896.0 00 з 896.о

-2о-2 .з,з -2.з-2,з-б.з

жнок, осIб 0
0              664.0ОЗ232,0о664.0ОЗ232.0 664.з232.0664,0з2э2.0оо-6 .з.4.з

чоловiкIв, ос|бхdнок.осiб 709,0з27700о 709,оз277
0о 0-10-6 -1.4€,э14

середньорічна кIлькість осю устацiонарнихвmLленняхпост|йного чиимчасовогопЕю"вання,зних:,Осі.бчоловiкIе.ос(б

54з'91,0452,0000

054з,091,0452,0 0 о-1 4

о             526,0000о 526`Оо                 -з. 1 -з.1
яdнок, ос|бсе 0

86,004400 86,04400о.5.05 -5.5
редньорIчна іUіькість осіо э інвалщнIстюiлькююорихвстщіонарнихвіддLленнях,зних;,осiбчоловiк|в,осlбжнок,осiб

125,0210000 125,02100             134,о022,00 134,022.0

-2'07,72 -2,77.24.8

- 1040 1

0 04.8
у тому числ| з V групою руховоі. ак"осIбкLгіькістосіо3аоеелеченихсоі

159.00

04,0159.0о              112,0о145,000 112.0145.0о7,о-878 7.7

ц аJ1ьобспуговуванням(наданнямсоціелпослvг),осiб

з 986.00 з 906.оО          З89600 з 896 0

в,8

юльк]стъ осіо, які потреоують соціальногообслуговування(наданнясоціальнихок"),оdб

з 986.00 з 986.0О          З896 00 з 896 0

0-2.0з -2.з

зпоказники еd)ек"внофі                                                                                                                                                                                                                 -2.З                                               -2,Зюльх]стьооелвних

одо иницю професiонела, фахівця таробmика,якiнадаютъсоцjапьmпослуги,dб

14 14 14схэредні витрати на соціальнеобелуговування(наданнясоціальнпослуг)одніе.і.хdнкитериторiельницентDом,завинятюмстацiонаDнихwn

7 ЗЗО.27 7 330,27

14

-

I

t.Чtі  . t]гі іга. гі гтсі wL`іе.іDгі-белуговування(наданнясоцiальнихослуг)одногочоловlкаустацiонарномуіддпенніпостiйноготатимчасовогоDо"ваннянаык,гt>н.

7 ЭЗО.27 7 ЗЗО 27

-100,00 -1оо,00

соредні витра" на соц[альнэобелуговування(наданнясоціальнихпоелуг)одногочолов|катериторiельнценггDом.завиняткомстаціонаDmLх-г,'

5 495,00 5 495 00

-100,00 -100.00

іЧ+|    -гі.гюіл Iіа -чіа.[оптобелуювування(наданнясоцiельнихпосгіуDоднiеТжjнкиуqацiонарномувL4лдПеннiпост|йноготатимчасовогопоо>юіваннянаDііt.гон.•''_

5 495,00 5 495 00

-100.00 -100,00

I

іJ  нп. tэл.уаігі п-WLча.іtэпqбспуговування(наданнясоцiальнихосг[уі)1особитериторIаль"мцентром.виняткомстацiонарнихвіддiлень.нарікн.

7 ЗЗО,27 7 ЗЗО 27

-100.00 -100.Оо

іrt"    вгпtіс]іи п-Wчга.юпвобслуговування(наданнясоціельнихгіосітуf)іособиустац|онарномувфLпепостiйногота"мчасовогопро>мванняоiк,г"."п't)

5 495,00 5 495 0О

-100,00 -100,оо

.,-,     ='   '=   `   .=  .-='  .-=обслуговування(наданнясоцiальнихелуг)одністжjнкитериторiальнимнтром,завиняткомстацiонарнихдпень,наык`гDніDiк

9 390 81 9

-100.оо -100,00

|tЧll    t)Л.г-.гі t]а wч.аJіDпtJобслуговування(наданнясоціальнихпоелуг)одногочоловiкаустац[онарномув|ддmеннiпост|йноготатимчасовоюпDоt"ваннянаDIк,гDніD|к"nlEl

5 895 0О

з90.8158

',,`     =,   '=   '  -=  ..I'='  ..=слуговування(наданняюцiальнихоелуг)одногочоловiкатериторіальнимнтром,завиняткомстаціонарнюtmонь,наDiк,гDнліікг,,t}п

9 390 81

95.00939о

'-,     =.   .=   '  .=  ..|  ='  -.=обелуговування(наданнясоціальнихпоелуг)однiетлнкиустаціонарномувLдлдiленнiпостійноготатимчас®вогопDо"ваннянаIэііt,гDніоiкwг,'t)

5 895 00

.815895

t,qll      „' L,а " г,а -ч-,,Dг'tJобелуювування(наданняооЩальнихпослуг)1особитериторiельнимцентром.завинятюмстацiонарнихвіддфень,нарік,гDн/DIк

9 390 81

.00

пD

vtЩгіі -гі . г.-і гі г[а wчіq. івг`вобслуговування(наданнясоціальнихослуг)іоообиустацiонарномувmLлоmйногота"мчасовогопро"ваннянагDн/DIк

5 895 00

9 39О.815895

поЁбLпьшники яюст|                                                                                                                                                                                               .00щсотокосіоо_--f,f±:-------=--f---:---:=:.--=--.::-:`онняIіосадовихокладiвпоац|вникiвзбiльше

ooJннямцiнна lО 1oo"I .о"ol I oo.ool l l
I

„з'обlльLLJ
....,г_...~, ,._,. _., ...,_,..ю. ,..v.....                                НеIігоносіі та iнші види товаDів та послvг

осгIув з соцIапьноН рвабIIіIтац« дIтямIнвалtднiстювIдпо®ЮнодоіндuвIдуаLпьнuхпровр"рвабLлIтщг(;,вrтююучuслIпосI1у®идвнноводоатдувDvnaxенняобсяПввиLпаткiвобvмовленозбhьшенн

8 4ВЗ.994ямпосадов
i

8 48З.994 11 7О1.ВЗ4
енеDгоносо. та

11 7О1.ВЗ4 з8.00о зв.Ооо
Показники затz]ат                                                                                 ИХ ОКЛШ в пDаШвників. збLльшонням цін m іншI види товаD в та па-

|#ЁЁ=Ё:Ёе#Ьа=#=иць од.                  I        іо453 I7l7I1045 l                                             7l                                             l                                                 I

ОКаЗНИКИ ііDодvктv                                                                                                                                                                        ,   0 ',I-  0,05



фькIсть дh.ей iнваіфIв. якi потребують

дiт®й - iнвафqiв, якi отримали

з показнию.
середнi витрати на реабLпh.ацiю

4 Показнию4 яі(ОСТ|

реабLпiтацiйними послугами
.%

нвалщIв. які інтегрованI в
дошіdпьнi , загальноосв`гтні навчальнi
заклади до эаmльно.I. тх чисQгтьностj
.%

3бLльшенням гоносiT та iнші вЗбmьшення п онування
вIддuюння вuзнач®нI.я IндuвIдувльних

моЕмено збLпьшення м пЗбmьшоння обсяг|в в

Ei

гоносгг та інші в
1 Показники

іdлькість штатних о
Пькiсть в

2 Покаэнм" п
оdб та інших каююр1й громадян
. осlб

ос|б та інших каггегорiй громадян
. осlб

"вностIз показни"
особи на рік

слуговування одніеі

4 Показниіа. якості

вЩсаmк оіюплення обслуювувані1яіі осIб
.%

гоносiі. та інші ввнихів, збiпьшення м
ону®aнняЗбtльшення по

обIIlw б®здоwнILх осіб, над.нт Iншuх
Iальнuх посгI

гоноаі' та інші вовпено збLльшенням пЗбLпьшоння обсяПв в
1 ПОказни" з

mькість шта"их о
2 Показникн п

іdлькiсть обслугованих беэдоиних осіб

омних ос|біd.іькiстъ виявлених
з Показники

Ф,`

середні вида" на обслуговування одніет
11024,59

4 Показни" якостi
вщелок охоmення
%

обелуговуванням

збiльшенням гоносir та iнш| вЗбmьшення п
о®вдвння Iа\пIтальIIово

и капh"ьною3моншення іdльюст| об"ектiв
2 Показники п

іdлькjстъ об`ектiв. що плану€ться

mоща, на якiй mануеться провес"

3 Показники
1 кв.м mo

4 Пока3ники якост|
ремонтованих о

загальнiй іdлькості об'ектів, що потр®бують

змелшення кiлькостi об''ектiв
виNоIIання путат1о

актичного обся
1 Покаэни"

обсяг видаткiв на проведення ремонтiв
135 000,00 19 990.4О

в, елрямованих на оноелення
обладнання i пред метiв довгострокового

101108,00 101108,00
в. елрямованих на прид

предмеггів, меблiв, матерiалiв. обладmння
87 709,ОО

2 Показники п
яким mануетъся

придбання продмет|в, меблiв матер|елiв,

в, які" плануеться
оновлення обладнання і предметiв

mькість об'ектів, що плануеться

З ПОкаэники е
®редня вартiсm р®монту одного об'екту,

видатки прид ння предм
нперіелiв. обладнання та інвонтарю на

вид- прид
прqдметів довгострокового користування

4 Показники якост|

заmітьній кiлькості об`сктiв, що
потребуmь ремоі+гу за звернення м и



печення закладів
предметами. меблями, матер|елами,
обладнання м та [нвентарем зhно

обладнанням I предметами

нвння I пр
доввост

бання автомобLпю та обл П®ння юмплоксноТ iі. вознесенівсьюго
1  ПОка3ники

г видаггюв на прид
облQднання i предмотів довгостроіtового

23 000,ОО 23 000,00 1189181 1189101
ЗЗ9 000,ОО

2 ПОкаЭники Iі
cm одиниць ладнання продмелв

довгостроювого корL.стування) , що
ба", в т.ч.:,

кiлькiсть одиниць апотранспорту

ч_,``'.

ф-.

З Показнихи
серодн| видатки на придбання

З39 000,ОО ЗЭ9 ООО,ООсередні видатки на прид ання одиниці
обладнання (прод мета довгостроювого

4 Показники якаст|
2З ООО,00 23 000,ОО

ладнанням та
продметами довюстроі{ового

виюнання •путат1.
облеIсны

а"чного обся
1 Показники

в, спрямованих на оноЕшення
обладнання i пред мот|в довгостроювого

обсягвидатків,
23 000,00 2З ООО,00

на проведення ремоmв
50 000,00

в, спрямованих на прид
предметiв, меблів, матеріелів, обладнання
та Iнвента

2 Показниm п
15 900,00

в, яким планусться
оновгіення обладнання i предметів

Пьк]сть об''скт|в,що плануmся
я ким плануеться

ііридбання предметів, меблів, матеріелів,
обладнання та iнвентарю

з показ"юі
видатки на прид ладнання

I предметiв довгострокового користування

середня варті.сть
92 795.ОО 92 795.ОО

ремоніу одного об'екту,
видаггки на прид ання пр®дмет

матерiел[в, обладнання та |нвентарю на

4 Покаэники якост|
15 900,00

закладів
обладнанням i предметами
довгострокового користування 3гiдно

ромогпоЕюних
загальній іdлькостi об"ектiв. що

предмотами. меблями, маггор|алами,
нанням та інвента

особан з чист дIт®йФuрIт та дIтвй,
гIозбавгIвнuх бвтькIвськово
пIтування, вIюw вIд 18 до 2З роIdв з
підтFlulяаново проживання та
створ®нм у.юв для соцIвльнЫ
адаптац« осIб, що в ньону

тв Ы пIдвотовI® до
об"скт пе
і Показники зел

юлькісіъ штаггних одиниць

кiльк|сть в

2 Покаэники п
mыi- осiб' які перебували протягом

готел|, осi6
з показники "вноа1

с®родньомiсячна эарплата працiв"кiв

с®реднi витрати на одне мiсцо

4 Показники якості

років. які були забеспеченi >і«тлом

об"ект пе



I mаи на звhийп®р[одэкод показники

еігагіьіі гі и оосяг
ф[нансуmнмпро®кту Виконано 3а

вLдхил®"я Ві.юн.но всього
зфишоk

(програми),=-."з урахуванням "ііі4 звhний п®рlодб ФINансуmнm намойбу"Iп®рIоди8=э-7

1вm 2
ення гіояснюсться окономiсю в частинi вида"ів на огUтатv за сп ®=5-4 7

вLАпо2.2ВLдНО дО ФаК"ЧНИХ надхфжвнь вL4 надання гUта"х поелуг;       Om еНОDГОНОСПі
утримaнNябюі~ихvстаиов х х х

програмазабеэпечуссвосчасненаданнясоЩальних"реабLлh-ац|йнихпослуггромадянампохмоговiку,
обслуговування; ;                                                                                                               ..~,ч                  _ ....---- `

5.6"НаявнIстьФIнансовuхпоруuівньзарюульгr\атаwuюнтрольнихзаD<одIв":

порушення вщсу"i;

5.7 " Сгrоан ФIнансовЫ дuсцuплIни" :

дебhорськаiкредиторськазаборговаПсгьнапочап.окiкjноцьрокувдсутня;;

С. Узагальнеііий висновок щодо:

атlгЕ\льностIбIоджвтныпровр"u
е актуельною для гіодельшоТ ті. реелізаф.; ;

ФтuвIюстIбIодIютно"ро®р"uза6езп®ченовиюнання3авданьIірогр"щодосвоечасногоNаданнясоц|ельнихтареабLпфйн"послуг4560громадянампоmогов|ку,особамз|нвалЩн|стю,дh"э
iнваmністю в установах соціального обслуговування ; ;

юрIIсностI_бIодэk®тн®"рыр®w
особам э |нвалL4н|сmо, дh" з |нва"нitmо в уст"овах соцIельного

Е          _+        Е=
9±вр.троювuхнасі\Юмlвбюдэ.о®тнЫпрокреLнuпрограма мас довгостроковий термIн дП.; ;

±t#:оел##и"юЁ#;Нфmd„ффЬНо8озахuфуm_"

начальнuкпгюнсIво®коноwннововюдuw

€,5
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