
додаток
до Методичмх рекомендацiй щодо здiйснення
оцmки ефек"вностi бюджет"х програм

ошнм ЕФЕктивності БюджЕтноТ прогрАми
за 2019 рiк

З192                 Управгmня соцiа.іьного захисту насеііення ЗапоорiзькоТ м|ськОТ раді4
ОСГПКВК МБ)                                                                                                                               (найнонуванм юловного ро3порядниф)

0810000              Упіmвлiння соцiального захисту населення ЗапорiзькОТ м[ськdТ Dадш
(найченування вщгіовЦельного виконаЕіщ)

Надання фiнансовоЪ' пiдтримки громадським органiзац|ям ветеранів i осiб з iнвалiднiстю, дiяльнiсть
±±щ ...с соцJ.лыту спряіюЕ-н|стъ

(наjімоNування оюджотнот програ")

(ктпквк мБ)

З,                0813192 1030
ктпквк мБ)                           (кФюк)

4.   Мета бюдж®тно.і. програми:      Забезпечення юцiельного захисту ветеранiв вiйни та працi

5. Оцiнка ефек"вностi 6юджетгіо.і. гIрограми за і{рит®р|ями:

5.і Nвuконання бюджетнЫ програми за напр"амu викориСТаННЯ бЮдЖеТНиХ ЮШТiВ":                                                                                 (тую. гон.`

№ показники
план з уDахуванням змін виконано Вuщилоння

загельний споціельний разом зага.іьний сп®ціельний разом за"ьний споціальний разомз/п d)онJ1 d)онд d,онд d)оLш d)онJ1 d,онд
1. видятки (надаиі юоди"і 2280 2280 2 2б1,21562 2 261,21652 -18,78448 -18,70448

в т.  ч.

1,

н®дQння фIнаIIсовоі г\Iотрuншвроwад.ькuwорванізаці"в®т®ранIв I осібзIнвал1днIстIо.діяльністьякихwа®соиIапьнуспI.яіяованiсть

2 28О.ООО 2 280.ООО 2 261.21В 2 261,216 -18,7в4 -18.7в4

IЕ||| .,  ,,,                                                .,  ,,, 2171247                    -18  753
.      -|  |  .]  .qг=     -         -

112  | Виконання доDучень депvтmв мiськоT Dади         I              90 00ol                              |              90.ООО 89.968 89. 968                   -О, О32- J



ою ваDтосЛ пDидбаних подаDvнкiв  пDодvmвих набоDiв тошо
/ 4 с®реднi вюра" на одн® громадське об'еднанняветеDанiвадмiн.віmат`тис.гон.

28,141 28.141 27.316 27,316 -0,825 ю.825
ояснення шодо пDичин Dозбькнсmй мiж эатвоDдженими та [іосягнv"ми ооэvльтативними поіtазниками

Еконо мiя за теплопостачання
якостi

1

динамiка кiлькості эаходiв, спрямоЕюних назабезпеченняефек"вногорозв'язаннясоцiальнихпроблемвотеранiвтаосібзiнвалфністюупооiвняннiзпопеDеднiмDоком, %

21,62 21,62 21.62 21,62

2
вфсоток забезпеченост` фінансовою допомогоюпDове[іеннятелемаDаd]онv.%

100.оо 100.00 100.Оо 100,оо

3
впсоток забезпеченості адмінвитратимип]Омадськихоб'еднаньветеDанiв,%

10о,Оо 100,00 100.Оо 1оо.00
2 виюнанм доруч"ь д®путaтIв нIсьюі Dади

пDодvктv

1

кuіькістъ громадських органiэафй, яким буденаданоФiнансовvпiатоимкv.од.
4 4 4 4

затDат

1

обсяг фiнансово.Г пL4трими гіэомадськиморганiзацiям,зпднозверненьдопутатівмiськотоади,"с.гон.

90,Ооо 90.000 89.968 89.968 -0.032 -0,032
яl(ост '

1

вфсоток эабеэпечення закладiв громадськихорганiэафйiнвалiiвтаветоранiвФiнансовоюпщтримюю,эпднозверненьдепутапвмiсько.I`Dади.%

100 100 100 100

1 Зазначаються yci напрями використання бюджо"их коштiв, эатвордженi паспортом бюджо"о.і. програми.

5.4 "Вuюнання показнuкiв бюджвтнЫ програми порiвняно iз поиазниками поп®рвдньоао роrqГ':
/тис.  гI)н.\

№з/п Показники
ПопорфнIй р|к ЗвIтний рlк в[дхилоння виконання(vвlдсо"ахl

загальний сп®ціальний разом загельNий сп®ціальний разом загаііьі"й сгіоціаітьний разомфонJ) d)оm d)онJ1 фоm dюнд d}ондI Видатки (наданi креди") 2 529,З18 222,785 2 752,103 2 261,216 2 261,216 -1о,600 -100,000 -17,837
в т,ч.
Надання ф|нансовоТ пLдтримкигромадськмморганізаціямвотеранів іосібзінвапідністю,діяльн[стьякихмаесоціальнуспЕ>ямованість

2 529,З10 222,785 2 752,1ОЗ 2 261,216 2 261,216 -10,600 -100,000 -17,837II в т.ч.
IIIIII IIIIII

1показники эатDатII кiлькiстъ осiб, які" буде надана фiнансовадопомоганапDоведеннятелемаDаФонv,
479.оо 479,00 -100,0 -100.0II і{iлькiсть членj в громадсыоАх організаційветеDанiв,осiб

289 951,00 289 951,00 -100,о -10о,оII кIльі{ість членi в громадських орган iзацiйосiбзiнвалiднiстю,осjб
2 295,00 2 295.00 -100,0 -100,0II кількість громадсыих органiзащй осiб зінваліднiстю,од.

8,00 8,00 -100,о -100,0

2пок

кількість громадських організацiйветеоанiв,од.
15.00 15,00 -100,0 -100,0

азники п DодvктvII кiлькiсть заходiв, проведенихгDомадськимиоDганiэацiямиветеDанiв, од.
94,00 94.00 -1оо,0 -1оо,оII кiлькjстъ заходi в, проведенихгоомадськимиоDганiзацiямиосjб з
1 7,оо 17,00 -10о,0 -100,0II кількість громадсыа4х орп]н іэаціиветеранів,якимнадаетьсяфiнансовадопомоанапDОвеііеннятелемаDаd]онv, од.

з,00 3,оо -100,0 -100,0
3 Пока3ники ефек"вностi

\

середні витра" на проведення одногозаходугромадськимиорганiзацiямиветеDанів,тис.гDн.

4,73 4,73 -100,0 -100,0II середні витрати на проведення одногозаходугромадськимиорганiэацiямиосiб эiнвалiднiстю,тис.гDн.

4,19 4.19 -100,0 -100,0

I середні витра" на проведеннятелемаоафонv,тис.гон.
7з,33 7з,33 -100,о -1оо,0

4 Показники якост|

I ыдсоток эабезпеченостi фiнансовоюдопомогоюпDоведеннятелемаDаd]онv, %
100,оо 10о,Оо -100,о -100,0

II
динаміка кількості заходIв, спрямованюt назабезпеченняефективногорозв'язаннясоцiальнихпроблемветеранiв,упорiвняннiзпопеDеднімDоком,%

88,68 -   88,68 -100,о -100,0

II
динаміка кількостi заходiв, спрямованюt назабезпеііенняефек"вногорозв'яэаннясоцjальнихпроблемосiбз|нвалiднiстю,упоDiвнянmзпопеDеднiмDоком,%

73,33 7з,33 -100,0 -100,0I
I НаданняфIнвнеовdГТ:6ihF5iFййшгромадськиноб'еднанямв®т®DанIв

2 418,ЗВ2 2 41 В,ЗВ2 2171,247 2 171,247 -1о,22 -1о,220
Зменшення кількостi гDомадськюt об'еднань
1показники затDат

II оосяг видатків на проведення эаходівгромадськимиоб'еднаннямиветеранiв, тис.гDн.

1377,619 1377,619
обсяг витрат на проведеннятелемаDаФону,тис.гDн.

220`000 220,000
обсяг адWнвитрат на здіиснення дiяльностiоDганiзацiй,тис.грн.

57З,628 573,628
кількість член ів громадських об'еднаньветеDанiв,осiб

20 673.ОО 20 67З,00
кiлы{iсть осiб, яким буде надана фiнансова

448,00 448,00допомога на пDоведення телемаDафонv.
2 Показники пDодvкпrI кількIсть закодів, проведенюtгDомадськимиоб'еднаннямиветеDанiв, од.

24,00 24,оо



лькість громадських о сднань, яким
надаеться фiнансова допомога на

громадськюt об'еднань ветеран|в

3 Показники е
середнi витрати

середm витрати

на одне громадське

на проведення
телемарафону одним громадським

середнi витра" на проведення одного
заходу громадськими об'еднання м и

середнi витрати

4 Показники якостi

по эаходам на одного
ського об'е

забезпечення ефективного розв'язання
соцiапьних проблем ветеранiв та осiб з
iнвалjднiстю у порjвняннi з попереднjм

Зменшення

забезпеченостi
ських об'е

Виконвння

1  Показники зат

адмiнвитратими

ських об'с

дтрими громадським
органiзацiям, згiдно звернень депутатiв

2 Показники п

3 Покаэники

громадськ" органiзацiй, яким

розмiр фiнансово.і.

4 ПОказники якостi
відсотоі{ за

mдТРимки  1

громадськюt організацiй iнвалiiв та
ветеранiв фiнансовою пiдтримкою, зПдно

5.5 .'Вulіонання iнвеcтuцiйнuх (проеюr.iв) г1рограм'.:

код1 показники2

загmьни» оосягфIнансування
Г1лан на звIтний Виконано за ВIдхилоння Виконано всього

Залишокпро®кту п®рlод э звIтний пор|од фінансування на(програмн),всьогоз урахуванням зм|н майбутні періоди8=з.7

4 5 6=5-4 7

2.2I
капhальнIвидат"з      имаутр       н нябюдж®тнихустанов х х х

5.6 "Наявнiсть фiнансових порушень за результатами юнтрольних заходiв..:

не виявлено ;

5.7 .'Стан фiнансовЫ-дисцuплiнu":

\едиторська, дебiторська заборгованiсть вiдсутня. ;
Е-

6. Узагафьнений висновок щодо:

актуальностi бюдж®тнс« проерани
Програмаэабезпечуепроведненнямiсцево.I.полi"кищодополiпшенняжипеэабезпечонняветеранjввiйнитаосiбзiнвелiднiстю,шануповагувсусmльствi;

еф®ктuвноотI бIодж®тнот програниВиконанняпрограмизабезпечитьі{онструк"внувзаемодію,соціельнепартнерствомiжоргаtlаминiсцевогосамоврядуваннятагромадськимиорганiэацiями,вшануваннягіаm
заmблих, патриотичного виховання молодi, эмiцнення ветеранського руху в мjелi.

о.я. полковнiкова
онiцm та прЬвищф

о.в. чехtюнова
анф та прьвиuр)


