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додаток
до Методичних рекомендацiй щодо эдiйснення
оцiнки ефективностi бюджетних програм

З,                0813242                               1090
ктпквк м Б)                           (кФквю

інші з.юдгі у сф1 соцЬльною э.х].сту і соцJ.ль.юго з.беmчніtя
(найNенуваtіня бюджо"о.I. програАіи)

4.   М®та бюджетно.і. програми:
Забезпечення проведення мiських заLходiв, спрямованих на соцiельний захисг j соцiальне забезпечення мешканЦв мiста

5. Оцiнка ефективностi бюджетно.і. програми за критерiями:

5.1 "Вuконання бюджетнЫГ програми за напрямами використання бюджетних юштiв":

5.2 "Вuконання бюджетноI програми за джерелами надход>кень спецiального фонду..:

\. `'Виконання результативних показнuкiв бюджетнЫ програми за напрямами вuкорucтання бюджетних коштiв":
(тис.  гDн.)

№з'п показгIиItипIотDuнм®
затвсрдж®но пасгіортом бюджоггнотгіDогDами

виIюнаNо Вiдхиіt®ння
загальнииd)оNJ1 слоцIаііьнийd)онд разом загальIіииd)онд сп®ціельнийd)оNд разом эагфьнийd)®нJ1 сп®ц[альнийd}онJ) разом

7

\?_u.:.г..оут_33.,_ос!s_з_I±т_iо_II!етю, "тюран в.,. нших тtт"ор   .роwа    н, ш.яхон н     ння.  рыно     поно.u зa осо  истими зв®рЁiЁi:н"u т ц   ЁЁgо      понови,СЕ9!±!ЭП±±±!±±J19sВIв±,_п!L)ов®д®нняс®ятювихзвходI®

пDод1 ктv
д    и    інваліднIстю, дпей-сиргг,дiтей,позбавленихбатькiвськогопiклування,дh.ойзбагатодiтнихтамалозабеэпеченихсiмей,якимбуденаданадопомога,осiб`б`

1  725,00 1  725.00 1  725,ОО 1  725,00

2
кількісгь осі   з інвалідністю, яким буде надана

•     2902,00 2 902,00 2 877,00 2 877,00 -25,оо -25,00адоесна цiльова допомога, осiб
пояснення щодо пDичин DсюбDкностеи між затвеDдженими та досягнvтими оезультативними показниками
в,дповідно з фактичною кількістю осібкіііькістьветераніввіиниасжиків оо  о

3

(уч                   и  вихдIитаосiбэiнвалiднiстювнаелфокдругоТсвiтовоТвiйни,осiбзihвалПнi®ювнаслiдоквiйнивАфганiстанiтанатериторi'і.iншихдержав),якимбуденаданадопомога,осiб

1170,ОО 1170,00 1170,00 1170,00

4

кількість членів сімои вI иськоЕюслужбовців,эагиблихнатериторiтреспублiкиАфганiстан,щоотримуютьпенсiю,якимбудонаданаадDеснацільовадопомога,осiбкількістьучасниківооиовихIи

37,00 37,00 37,00 37,00

5п

д    таосіозiнвалiднiсmовнасііiдоквiйни,якiбрали участьвантитерорис"чнiйоперацi.г,огіерацi.і.Об'еднанихсил,якимбуденаданадопомога,осiб

652,оо 652,00 644,00 644,00 i3,оо -8,оо
ояснення щодо пDичин Dозбіжносгеи між затвеDдженими та досягнvтими Dезультативними показниками

в'дпов шно з Фак"чною кIлькістю осібкiлькiстьсiмей,члениякихэагинули пjд часучастівантперористичнiйоперацiі.,операцiтОб'еднанихсил,якрімбуденаданадопомога,од.

84,00 84,00 84,00 84,006

7
кількістъ громадян, що отримають матеріальнудопомогVэаособистимизвеоненнями,осiб

7 79О,00 7 790,00 7 933,ОО 7 933,ОО 143,00 143,00



оэбЬtаіостей мЬк затве

кiлькiсгь iнших категорjй громадян, що

озбЬкностей мьк эатве

дiтей, позбавлених батькi вського пiклування,
дjтей з багатодiтних та малоэабеэп®чених
сiмей, осiб 16109,00 1е 109,ОО 16109,00
кiлькiсть осiб з iнвалiднiсяю эагального
эахворювання та осiб з iнвалфнiспю э
mинства, осiб 32 785,00 32 785,ОО 32 785,ОО

кiлькiсm ветеран iв (учасникiв
та осiб з iнвалiднiсгю внаелiдок друго.і` свiтовоi
вiйни, осiб э iнвалiдmстю внаслiдок вiйни в

кiлькiсгь членiв сiмей вiйськовоелужбовцi в,
загиблих на територiт Республiки Афганiстан,

дiй та осiб э
iнвалiднiело внаслiдок вiйни, якi брали учасяь
в антитерорисmичнi й операцiт, операцi.і.
Об'сднаних сил, осiб
кiлькiсть сiмей, члени яких эагинули пiд час
участi в антитерористичнiй операф.і, оп®рацiт
Об'еднаних сил

вiдсоток охоплення пiдтримкою
iнвалiднiелю, дhей -сирiт, дiтей, позбаЕmених
батькiвського пiклування , дiтей з багатод iтних
та малоэабезпечених сiмей, %
вiдооток охоплення mдтримкою осiб э
iнвалфнiстю, %

пиітримкою ветеран ів
(учасникiв бойоы" дiй та осiб з iнвалiднiсгю
внаелiдок другот схзiтово'і.  вiйни, осiб э
iнвалiднiстю внаслiдок вiйни в Афганiстанi та

вiдсоток охоплення членiв сімей
ыйськовоелужбовцiв, загиблих на територiT

учасникjв
осiб з iнвалiднiстю внаелiдок вiйни, якi брали
учасп.ь в антитерористичнiй операцiт,  операцi'і.

вiдсюток охоплення сiмей, `+лени яких загинули
пiд час учаелi в ан"терорис"чнiй операцil.,

iт Об'сднаних сил, %

середНй розмiр допомоги на одну дитину
(сироту, з багелодhіiо.і. родини, оообу з

серэднiй роэмiр допомоги на одну особу э

середніи рсюмір допомоги на одного веторана
вiйни (учасника бойових дiй та особу з
jнвел hнiсп-ю внаелфок друго.і' свiтовоi вjйни ,
особу з iнвапiднiстю внаелjдок вiйни в

середнiй рсюмiр допомоги на  члена сiм"і'
вiйськовоспужбовця, загиблого на територi.і`

с®реднiй розмiр допомоги на
дiй та особу э iнвалiднiстю внаелфок вjйни, якi
брапи учаель в антіmерориеличнiй операцi`',

середнiй роэмiр допомоги на одну
яко.I. эагинули nLi час участi в

сюреднiй розмiр допомоги на одного
омадянина за особистим зве

середнiй розмiр допомоги на одного

оди п®чынuw а!

сQредньом iсячний розмiр матерiального

кiлькiсть почесних громадян мiфа Запорьюкя,
яким виплачуеться матерiальне заохочення,
осiб
над"ня в оulовЫ допоwо®u ®н ®нuм особ®м

середнiй розмiр натурельноi

вимушених переселенцiв, яким буде
доломога, осiб

Пояснення бьіtносяей мiж затве

звернень вимушених переселенцiв,

ыдсоток эадоЕюлених звернень вимуш®них

ВuюнанI" до

обсяг видаткi в на надання матерiально'і.
1 8 260 393

Пояснення сюбiжностей мiж эатве

кiлькiстъ громадян, яким буде надана
допомога, осiб



права власностi на

одо кiгtькофi осiб

пояснення оэбiжностей мЬк эап'ве

задоволених эвернень громадян

сореднiй роэмiр одноразово`г' грошовоl.
доломоги на одну особу для оформлення

дiтей-сирh., яким будо
ОдноРаЗОвУ  ГРОШОВу дОГIОмОГу длЯ

-

житло, осiб
оебiжностей мiж эатве

грошоЕю.і. допомоги для оформлення права

эадоволених звернень за отриманням
ОдНОРаЭОВО.і. ГРОШОВОl. дОПОМОгИ дЛя

1 Зазначаються yci напрями використання бюджет" коштiв, затвердженi паспортом бкщжетно.і. програми.

5.4 .'Вuконання показнuкiв бюджетно]l програми порiвняно iз показниками попередньово року`.:

осiб

осiб



середнiй ро3мiр допомоги на одну особу эiнвалLднiстю.грн.
1  054.04 1  054,04 1  088,73 1  088,73 з,29 3,29

середніи роз(сироту,збаiнвалiднiстю)мIр допомо" на одну дитинугатодiтнотродини,особуз,грн.

1310,50 1310,50 1581,94 1581,94 20,71 20,71-г"п,,| гuФветеранавiйособузiнвалсвiтово.I.вiйнивнаспфоквiйтеDитоDГі.iнш
ни (учасника бойовю{ дiй таідністювнаелщокдруго.і.,особуэiнвалiднjстюнивАфганiстанiтанаихдеожав),гDн.

1  054,46 1  054.46 1  060,62 1  060,62 0,58 0,58ьt=Vtщп[г' tJUJбойовихдiйтвнаслдоквiйантитерорисОб'еднанихсміtj нuпuмuі и гіа yча.ппhааособузiнвалЩнiстюни,якiбралиучастьвтичнiйоперацгі.,операцгfил,гDн.

2 553,61 2  55Э,61 2 307.24 2 307,24 -9,65 -9,65
середнiй роэмiр допомоги на одногогDомадянинаэаособис"мэвеDненням .

2137,73 2137,73 1  368,25 1  368,25 -з6,00 -36,00
середнiй рсюмiр допомоги на одногогDомадянина,грн.

з96,26 396,26 563,62 563,62 42,23 42,23
середніи розвiйськовоспужтеDитоDгI.ресмір допомоги на  члена сім ібовця,загиблогонапvблiкиАфганiелан,наDiк,

4 039,78 4 ОЗ9,78 8 281,95 8 281,95 105,01 105,01
середніи рсючлениякотзаантитерористОб'еднанихсмір допомоги на одну сім ю,гинулипфчасучастiвичнiйоперацГI.,ОперацГі.иtі,наоiк,гDн.

13 842,44 13 842,44 12 864,76 12 864,76 -7,06 -7,06
4 ПОказники якостi

вПсюток  задоволених звернень громадян,%
79,23 79,23 99,17 99,17 25,17 25,17

вщсоток охоплення членів амеивiйськовоелужбовцiв,загиблихна територі-і.РеспублiкиАфганiстан,щоотримуютьпенсiю,%

100,00 100.Оо 100.Оо 100,00
вщсоток охоплення учасників ооиових діитаосiбзiнвалфнjстювнаслЮоквiйни,якiбралиучаельвантитерористичнiйопеDацГі.,опеDацГі.Об'еднанихсил,%

14,58 14,58 1з,51 1з,51 -7,34 -7,34
вtн`^і і uh u^uі іJ іt;гігіи і іщ і Vимhu~ ні і t=и .iнвалПнiстю,дiтей-сирiт,дh.ей,позбавленихбатьківськогопiкпування,дiтейзбагатодiтнихтамалоэабезпеченюtсiмей,%

1 о,76 10,76 10,71 1о,71 -0,46 -0,46
вiдсоток охоплення пЩтримкою осiб зiнвалiАнiстю,%

8,90 8,90 8,78 8,78 -1,35 -1,35
t)щuі і uг` u^uі і. іt;гігія і іін і t.nмhuпj Е}т= і t=Ljt]пLввiйни(учасникiвбойовихдiйтаосiбэінвалщністювнаелiдоіtдруго.і.свh.ово1.`вiйни,осiбзiнвалщнiстювнаслhоквiйнивАd]ганiс#анiтанатеDитоDГі`iншихдеDжав\,

97,52 97,52 82,69 82,69 -15,21 -15,21
вщсоток охопза"нулипiдчантитеDоDистлення с[меи, члени якихасучастiвичнiйопеDацГі.,опеDаШі.

100,00 100,00 100.Оо 100,00

Щомiсячна виплатэ винавородипоч®снимгL\омадянаммIогт.а
1  01В.498 1  01В.498 1  231.4ЗВ 1231.4ЗВ 21.14о 21 .14о

Збjльшенням мiнiмально.і. заIэплати
2 Покаэники пDодvктv

і{Lгіькість і [очеЗапорiн",якматеDiальнезсних громадян містаимвиплачуетьсяаохочення,осiб

25,00 25.00 26,00 26,00 4,0 4,0
3 Покаэники еdэективностi

середньомiсячний розмiр матерiальногозаохочення,гDн.
3 72З,00 З 723,00 417З,00 4173,00 12,09 12,09

4 Покаэники якостi
вhсоток охопмiстаЗапоЫлення Почесних громадянжжя,%

100,00 100,00 100,00 100,00
Збiльшенням мiнiмалБно.і. заDплати

вulюнання доруч®нь двпут®тiвмIськыDадu
1В 109.852 1В 109.852 18 247.6ЗЗ 1В  247.ВЗЗ о.7во о.760

Збmьшенням кiлькоелi осjб, якi звеDнvлись за допомогою
і  Показники затDат

обсяг вида"iв на надання матерiально'і'допомогигDомадянаммjста,гDн.
18109 852 18109 852 18 247 633 1 8 247 633 1 1

2 Показники пDодуктv
кшькість громадян, яким буде наданадопомога,осiб

7396 7396 6988 6988 -6 -6
3 Показники ефективностi

середнiй розмiр допомо" на одну особу,гDн.
2449 2449 2611 2611 7 7

4 Показники якостj
в.щсоток задоволених звернень громадянмiста,оіо

100 100 1оо 100
Збiльшенням кiлькостi осiб. якi звеDнулись 3а допомогою

Надання грошовот допомоейвнутDlшньоп®DвмIщвнuмособам
З 754.729 З 7,54.729 1 085.ОО7 1 085.ОО7 -71.1 оо -71.1 оо

Зменшенням кiлькостi пеDеселенцiв. якi пDоживали у заклафi, зменшення кiiлькостi эакладiв.
1  Показники эатDат

кiпыtiсть звернень вимушенихпеDеселенцiв,од.
534,00 534,00 244,00 244,00 -54,3 -54,3

2 Показники пDодукту
кількість вимушених перессmенців, якимбуденадананатуральнадопомогадопомога,осiб

534,00 534,00 244,00 244,00 -54,3 -54,3
зпоказн ики еd>екти вностi

середніи розмiр натурально.і. допомоги наоднуособvиа1добу,гDн.
19,26 19,26 1з,о1 1з,о1 -32.45 -32,45

4 Показники якостi
вщсоток эадоволених звернень вимушенихпеDеселенцiв,%

100,оо 100,00 100,00 100,00
Зменшенням кhькостi пеDеселенцiв, якi пDоживала v закладi, зменшення эакладiві-ч. и.-...а `іпzп`.\.-.ч-`і. -`Il.ыiп`IIгрошовыдопомогидітяітuротам,дIгrIям,поЗбавгюнимбатькIвоыювюгIіIu\ування,особамзичисланаоформл®нняпDававг\асностIна

з2.538 з2.538



/
пDогDамі нове завдання

'

1  Показники затDат
кількість звеодноразово.і.офоомленнярнень за отриманнямгрошово.і.допомогидляпDававласностiнажитло, од.

3,00 3,00
2 Показники пDодукт\г

кLпькість дпгеодноразовуофоDмлення и-сиріт, яким оуде наданогрошовудопомогудляпDававласностiнажитло,

з.Оо 3,00
3 Поіtазники еdэективностi

сюредніи ро3допомогинагіDававласн мір одноразовоі грошовоіоднуособудляоформленняостjнажитло.гDн.

12 686,ОО 12 686,00
4 Показники якосн.i

вщсоток эадоволених звернень заотриманнямодноразовоі'грошово.і.допомогидляоформленняправавласностінажитло,%

100,00 100,00

паошня аорвсно. ооноразовоIгрошовыдопомогим®шканчямрайонiвміста,втомучuсI\інапохованI\яд®якuхкагr\®гоDiйо®Iб

З ЗО2.935 З ЗО2.935 -100.ООО -1ОО.ООО
Завдання v звjтномv ооцi у складi завдання N01
1  Покаэники затDат

кiлькiстьзвеDненьгDомадян,осiб                       l         4187,00|                                l          4187.001                             I                               |                               I                 -100,О|                                  I                  -100,О
2 ПоI{азниі{и поодукту

кjлькiсть малозабезпечен их громадя н ,якимбvденаданадопомога,осiб
З 792,00 З 792,00 -100,0 -100,0

кiлькі.сть громадян, яким буде наданадопомоганапоховання,осiб
395,оо 395,00 -100,0 -10о,о

3 Показники ефективностi
розмір допомоги на поховання для однIе.і`особи,гDн.

1  300,ОО 1  300,00 -100,0 -100,0
середнiй розмiр допомоги на одну особу,гDн.

788,85 788.85 -100,о -100,0
4по зники якостi

iдсоток эадоволених звеDнень гDомадян,   I           1 ОО,ОО 100,00|                                 |                                    [                                   |                   -100,О[ -100,0

заоезг\®ч®ння наоання пIльг на опгIатупослувизупрaві.IIIнябаігатокваDтиDнuмб\гдuнюм

1  ОВ8.97В 1  ОВВ.97В -100.ООО -1ОО.ООО
У эвi"омv Dоцi завдання вiдсvтне.
2 Показники пDодукту

кuіькість пільговиків, яким наданна поспугазуправлiннябагатоквартирнимбудинком,осiб

10 562,ОО 10 562,00 -100,0 -100,0
3 Показники еФективностi

середнiй розмiр послуги на одногоmльговика,гDнімiснаодппьговика
51,55 51,55 -100,0 -100,0

5.5 "Виюнання iнвестuцiйних (проектiв) програм'.:

код Показиики
фiнансування План на звh.нwй вихонано за ВiдхмонNя Викогіано всього

Запишок
про0кту п®рIОд з звПий період фiнансування на

(програми),BrL^г^ урахуваI"ям змін майбутнi порiоди
1 2 з 4 5 6=5-4 7 8=з-7

2.2
капhаLпьгіi видатки з утриманнябюджетиихvсттнов х х х

5.6 "Наявнiсть фiiансовuх порушвнь за р®зультатамu Iіонтрольних заходiв"..

Фъ~.евиявлено;

5.7 "Стан фiнансовЫ дис:цuплiнu":

кред иторська , дебiторська заборгован iсть вЩсутня ;

6. Узагагіьнений висновок щодо:

актушIьностi бюджвтнот провраwu
Програма актульна. У рамках цiе.і. програми рiэного виду матерiельну допомогу отримали 18203 з чиела дiтей, осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв вiйни та працi та iнших категорiй.  ;

®фвктuвностI бюджетны програми
Забеэпечуеться фiнансування прiоритетних напрямкjв фiнансово.і. полiтики щодо соцiального эахисту мелозабеэпечених та непрацездатних громадян  ;

юрuсностI бIодIютнот проарам
РеалiзацiяпрограмидоэволиластворитиумовидлянаданняяЮснихсюцiальнихпостуг.,mви.т,и.тj±j}iвеіі}соЩальногозахистумапозабезпеченихтанепрацехдатнихгромадян-
мешканцiв мiста.

`.-...

О. Я. Псuіковнiксюа
(iнф та прhвищо)

О.В. Чехран"
ффа" та прювищо)


