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1,                  3230
(ктпквк мБ)

2,               0810000
(ктпквк мБ)

ОЦ|НКА ЕФЕКТИВНОСТI БЮдЖЕТНОТ ПРОГРАМИ
за 2019 рiк

УпраЕLпiння соцjагіьного захисту населегіня 3апорiзькоТ мiськоТ ради
(найменування головного розпорядниkа)

Управлiння соцiалыіого захисту населення ЗапорiзькоТ мiськоТ ради
(наймонування в{дповL4альнопо викоmвіф

додаток
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцінки ефекти вностj бюджетних програм

З,               0813230                              1040
ктпквк мБ)                            (кФквк)

Виплата державноТ соцiальноТ допомоги на дiтейсирiт та дiтей, позбавлених батькiвсыюго
пiкііування, у дитячих будинках сiмейного "пу та прийомних сiм'ях, грошового забезпечення
батькамDихователям i прийомним батькам за надання соцiальних посііуг у дитячих будинках
сiмейного "пу та прийомних сiм'ях за принL"лом "гроП ходять за ди"ною" та оплата послуг
ij здiйснеIіня патронату над дитиною та ЕIиплата соцiальгюТ допомоги м утримання дитини в
сiмТ патронатного вихователя, пiдгримка малих гDупових будинкiв

фіайменування бюджо"оТ програми)

4.  Мета бюджетно.і. програми:      НадаННЯ СО1`|аЛЬНО.I. дОПОМОГИ д1ТЯМ-СИРОТаМ Та дIТяМ, позоавленим ОатькIвського піклування, на утримання
дитини в сiм"і. патрона"ого вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам i
патронатним вихователям за надання соцiальних гюспуг у дитячих будинках сiмейного типу, прийомних сiм'ях
та сiм'ях патронатних вихователiв эа принципом "грошi ходять за дитиною"

5, Оцiнка ефеюивностi бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 "Вulіонання бюджетнЫ програми за напрямами використання бюджетних коштiв":
'тис. гt'н.)

N=з/п
показники

mан з урахуванням змIн виконано Е}ідхилоння
загальний спеціальнии разом загальний сп®ціальни раэом загальний спеціальний •    разомdэонд dьонд dьонд й d,онд dьоt'J) d)онд

1. вида"и (надані креди"і 4 794.396 4 794.396 4 794.394 4 794.394 Ф.оо2 ®.оо2
в т.  ч.

1.1.

\,\|,,\u \,Е,,я\ч®,|\,, ~\,,\,u,еD,т\,, |,|,,\,,,п\,®|,надtтвй-uріттад1твй,позбавленихбатькiвсьIіовопiкпування,удитячихбудинювхсIмейновотигтутапрIійомнuхсlIA.ях,грошовогозабвзп®ч®ння6атьюм-виховатвлянIп|эuйомнIімбатькамзанвданнясоцIагIьнuхпослугудитячихбудинкахсiмейно8отипутаприйомнихсім'яхзапрIінцuпом"грошіходятьзадuтиною-тэогитатвпослу8i3здIйснвнняпатронатунаддитиноютавиплатасоцIальнотдогIоногuнаутриманнядитинивсIмтпатDонатноговuхователя.

4 794.396 4 794.396 4 794.394 4 794.394 ®.Оо2 •о.Оо2

і.і.і.|Наданнядопомоги надhейсиоh.тадiтей. позба|        2150.859|                             I      2 і50.859|      2150.857|                           l      2 і5o.857|             О.oo2|                             |                 Ф.оо2

і.і.2.|Наі]ання сош.ельноТдопомоги на дh.ейсиDiтта d         2 64З.537I                               |      2 64З.537|      2 64Э.537|                             |       2 64З.537|                          |                              |

5.2 "Вuконання бюджетноiГ програми за джерелами надходжень спецIального фонду":
("с. гDн.\

N=з/п
Показники Ппан з урахуванням зм|н Виконано відхmення

1 залиLLюк на початок Dоку х х
в т. ч.

1.1. власних надходжень х х
1.2. iнших надходжень х х

2 Надходження
в т. ч.

2.1. власнi надходження
2.2. надходження позик
2.з. повеDнення кредитiв
2.4. нш| надходження

з Залишок на кiнець року
в т. ч.

з.1. власних надходжень
з.2. інLLмх надходжень

5.З "Вuконання результативних показникiв бюджетно1Г програми за напрямами використання бюджетних кошт1в":
(тис.  гDн,\

N9з/п
ПоItазники

ёатверджено паспортом оюджетноіпDогDами виконано В|дхилсння
загальнии споціальний разом загальнии сп®ціальни разом загальний споціальнии разом

''.` d,онд dэонд й dьонд d}онJ) d)онд
7 Надання допомоги на дIтейфuFIIт та д1твй, позбавлених 6атькiвського пiклування. якI виховііються v прийомних сIм'яі(. вDошового заб®зп"оння пDuйомнuн

затоат

1

видатки на вигшату сощальноі допамоm надiтейеирп."дп.ей,позбавленихбатькiвськогопiк7тvвання.тис.гDн.

1  567.938 1 567.93О 1 567.936 1  567.936 ю.002 Ф.002

2
видатюі на вигIлату допомоги на прийомнихдhой.якiмаютьвiкдо6Dокiв.тис.гон.

464.ОЗ1 464.ОЗ1 464.031 464.ОЗ1

з
видатки на виmату допомоги на прийомнихдiтей.як|маютьвiкв|д6до18оокiв.тис.гDн.

95З.289 95З.289 95З.287 953.287 ю.002 ю.оо2

4
видатки на виплату допомоги на прийомнихдГгей.якiмаютьЫквLд18до2ЗDоttlв."с.гDн.

150.618 150.б18 15О.618 150.618

5
видатки на загальнообов'яэкове державнесоцiальнестоахvеання.тис.гон.

89.298 89.298 89.298 89.298

6
видатки на виплату грошового эабезпеченняпDийомнимбатькам.тис.гDн.

49З.623 49З.623 49З`623 49з.б23

7

Еіидатки на виплату грошового заоеэпечення эобмеженнямв1.5про>китковихмiнjмумjв,тис.гDн.



/

1 Зазначаються ус| напрями використання бюджетних коштIв, затверджен| паспортом бюдже"о.I. програми.

5.4"ВиконанняпоказнuкjвбюджетнЫпрограмuпорIвняноlзпоказнuкd;Ипопер6'дньогороку":



допомо" на дIт®й€иріт та дітей,
позбавпених батьківського піmування,
у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних с|м'ях, грошового
забеэпочення батькам-виховатолям і
прийомним батькам эа надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейиого "пу та гірийомних сім.ях за
принципом "гроші ходять за дитиною"
та огілата посгіуг |3 здійсн®ння
патронату над ді4тиною та вигLпата

дiт®й. позбавл®нuх батьківського
пiкгіування, яIіI виховуються у
прийомних сiм 'ях, грошового
забвзпечвння п ийомним батькам

1 Показники зат

Е=

дiтей-сирiт та дітей, позбавлених
батькi вського пiкл
видатки на виmату допомоm на прииомних

дiтей, як| мають вiк вiд 6 до 18 рокiв, тис.

дiтей, якi мають Ык вiд18 до 2З рокiв, тис.

видатки на загальноо язкове державне

видатки на вигшату грошового
забезпечення п ийомним батькам

забезпечення з обмеженням в 1,5
ожиткових м|нiм

в розмiрi З5 % в|д розмiру соцiельно.і.

2 Показники п

прииомних дітеи, які мають
окlв, осiб

прииомних

прииомних дітеи. якI мають

з показники е
тривалість пере ування дитини у

сiм'і., яка мае вік

прийомний сim., яка мае вiк в|д 6 до 18

прийомний сiмrі., яка мае вiк вjд 18 до 23

дiтей вiком до 6 рокiв, що виховуються у
прийомнюt сiм'ях, яким призначена

д|тей вiком вiд 6 до 18 рокiв, що
виховуютъся у пр'ийомних сiм'ях, яким

розмір грошового
забезпечення п

4 Показники якостi
бать,{iв, г

прийомних сiм'ях (гюрiвняно з минулим

cupIm та дIтей, позбавлених
батькiвськоео пIклування, як)
виховуються у дитячих будинках
сIмейного тuпу, грошового
забезпечення батьI{ам ЗЗil7_7,ЗЗ5

1  Показники зат
видатки на загельноо язкове державне

видат" на виплату гроціового
забезпечення батькам вихователям. тис.

забезпечення з обмеженням в 5

забезпечення в розмiрi З5 % Ыд розмiру

виплату допомоги навидатки на
якi мають вiк ві

видатки на виплату допомоги на
якi мають вiк

вида"и на випгіату допомоги на
якi мають вiк вi

дiтей-сирiт та дjтей, позбавлених
батькiвського пікл
видатки на виmату допомоги на

iв, які мають вIк



видатюі нвихованцiа виmату допомоги нав,якімаютьвiквiд18до 23
16.00о 16,000 -100 000 -100 000

I видаткивихованц виплату допомоги на.якiмаютьвiквiд6до і8 Dокiв.
20.000 2о,ооо •100 000 - 1 00 00О=,'`  .   ,',дiтей-сирбатъкiвсь t]иі і. іа і у €UцIа. іьг.uі дuгіuіvіuі и гіатадiтей,позбавленихогопiклування.осiб

9,000 9,000 •1ОО.000 •1 ОО ООО2 Показники пDодуктv
у.осiбкiлькiстьбат..б

37,00 з7,оо -10о.0 -100.0

кількість доJl.кількістьд
ькі в-вихователів, осіитячю{оудинківсімеиного типу,Iтеи-вихованцівякімаютьвіко з5,00 з5,00 6,Оо 6.Оо -82.9 -829

6,00 6,00

6 Dокiв, оскількIсть
дбтеи-вихованівякімають

5.00 5.00

6 до 18 Doкількістьд
ц   ,                    в'квIдв.осiби-вихованівякімаю

41.00 41,оо
18 до 2з D

ц   '                тьв'кв'докiв,осiб

З Показники ефективності

середня трвихованцятипv,якiмиваЛсть перебування дитини-удитячомубудинкусiмейногоаютьвiквiд6до18Dокiв,мiс.

1200 120о
середня трвихованцятипу.якiм*=,-'.-ивалiсть Iіеребування дитини-удитячомубудинкусI.мейногоаютьвiквiд18до2ЗDокiв.мiс.'=`'.-.-.'=-...,''.'

12.оо 12.00р                   р    у           ди,-ив"ованцяудитячомубудинкусiмейноготипу,як|маютьв|кдо6Dокiв,мiс.

12,Оо 12,00J    -,  ,дiтейвiкомдитячихбупризначена

до 6 роі(iв, що виховуються удинкахсiмейного"пу,якимдогюмога,гон.

З ЗЗ8.34 З ЗЗ8,34'   J    . '  'дiтейвiкомвиховуютьстипу,якимсе
вiд 6 до 18 рокiв, щояудитячихбудинках сiмейногопDизначенадопомога,гDн.

4161.б6 4161.66
редньом'эабезпечен"tзг,„Iсячнии розмIр грошовогонябатьків-вихователів,гIэн.

9 041,24 9 041 ,24L,дрвюtованцятипv.якіма |і  uуt]аііг" дигипиудитячомубудинкусiмейногоютьвiкдо6Dокiв.дн.

4 Показники якост '
J , .„  ,,  `дитячихбуд(поDiвняноіDкu.I і ді і tзи, нкI ьихUвуюгься уинкахсiмейноготипузминvііимDоком`,%

100 оо 1 00 00

5.5 .'Вuконання iнвестuцiйнuх (проектiв) програм'.:

код1 показники2

_   ,'   _    .  '   о ,    -фінансуванняпроекту
плаи на звhнийпеIoз Виконано за

ВIдхилення виконано Залишок

(програми),
рдурахуванням змін зв|"ий пор|од всього фінансування намайбу"|періоди

з 4 5 6=5.4 7 8=з_7

капітальнI вида"и з      има
2.2 утр      н нябюджотнихvстанов х х х

5.6 "НаявнIсть фiнансовuх порушень за результатами контрольних заходiв":

ыдсутнi;

5.7 "Стан фiнансовЫ дисцuплiнu":

~jдебiторськаIItредиторськазаборгованiстьнапочатокiкiнецьрокувiдсутня;

6. Узагальнений висIіовок щодо:

актуальностI бюджвтнЫ програми
е актуальною діія подальшо.I. .і.і. реалiзацгт;

вфрктив ностt бюдж®тнот програми
забезпечено виконання завдань програми при використаннi бюдже"их коштlв, свосчасно затвердженi паспорти бюджетних  програм;

корuсностI бюджвтнЫ програн
забезпеченовиконаннядержавнихпрограмсоц!альногозахистунаселенняв|дповiднодовимогчинногозаконодавства;


