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Узагальненi результати аналiзу ефективностi бюджетнiх програм
станом на о1.01.2021  року

угFшПс-ЁТТЁЁЁuЬЁрфгщдt.m)
2.ре"льтати анал|з еdюктивності

N4з/п1 l(пквк мБ Назва бюджетно'і. програмиз
Кiпькiсть наDDаних балів

Високаеdіективнiсть соредняеdэективнiсть5 низькаеd.ективн|сть

2 4 6
1 О81016О Кеоiвництво і улраЕmіння у сФері оошального захистv насолення 216,74
2 О8130Э1 надання iнLLмх п г окоемим категорі" громадяtt відгіовщю до заюнодавстіэа 214,78
з О81 3032 Н8да"Я ПulЫ О емим категоріям гоомадян з огіл8ти гюспуг зв'язку 222,80
4 0813033 Комгtонс8шйн| 8иггла" на mльговий про ад Gвтомобільним транспортом охремим категоріям громадян 225.оо
5 О813034 компенсащйнi в а" эа пmьговий про эд окремих категор[й громадян на водному трансгіорп 225.00
6 О8t3035 компенсаіtійні в ати за mльговий про 3д окремих категоріи  громадян на эаmзничному транспорті 225,00
7 О81ЗОЗ6 Компенсацiйгіі випла" на пі.іьго8ий npoI д електротранслортом окремим катогоріям громадян 225,оо
8 О813104

эаоозпеченю     сощальними     г`ослугами     за     мIсцем     проживання     громадян.     якI     не     зда"     до
204,14самообслvгооvвання v зв.язхv з похилим віком  хвоообою  інвалід нtстю

9 О813121 Утримання та забезпечення діяп ності центріо сощальних служб для ам''I, дгтей та молоді 193,54

1о 0013160
надання  соцальних  гарантіи  ф чним  осооам   які  надають  сощальні  послуги  громадянам  похилого  віку

225 ооособам  з  інвалhністю.  дгт"  з  інеалідшстю,  хворим,  яхі  не  эдатні  до  самообелугоеуаанм  .  потребуютьсюmнньоiаопомоги

11 О813192
Надання  Фінансювоi  пиітримки  громадським  оргаmзащям   еотеранів  I  оаб  з  Iнвалu`ністю,  діяльність  яких

224  38мас сочальну елрямованістъ
12 О81Э21О Органіэацiя та проведення громадських роб.т J:\  г=

13 081 322 1

ГроLLюва компенсаL`ія за  належні для отримання  >млі примщення для сімей  осIб  визначених абзацами  5-8

225,00

пункту  1  статті  10  Закону  Yкраіни  «Про  статус  ветераніа  війни,  гарантп  іх  сюL`іального  захисту»,  для  осгб  з
інвапц}гіістю  |-|I  групи,  яка  настала  внасtіідок  поранення,  контузіі.  каліцтва  або  захворювання.  одержаних
пЦ чос безпосередньоі  участі  в  ан"торористичній  огіеращ ,  забозпочанні і'і  проведення.  здійсненні заходIо
Ь забезпечення начанальноТ безпеки і оборони.  Еіщсічі і сгриму8ання збройнот

14 Oel 3222

ГрФLіюва  юмпенсація  за  належm для  отоимання  жилі  примщення  для  внутршньо  переміщених  осібг  ях]

225,оо
захища"  ноэаложtіIсть,  суверенh.ет  та  терmоріальну  щл|сгtіс*ь  УкраIни  і  брали  бозпос®родню  уч8сть  в
ан"терористи`tmй    операцiтг    забозпече нні    і-і    проведення,    пооебуааючи    безпосередньо    е    районах
ан"терорис"чноТ  олерач7  у  поріод   і.і   гіроведення.   у  здійсненні  заходів  і3  забезпочонгія  національноі
безле" і оборони,  вщачі I стриму88ння збройноі  агресіТ Російськоі Федерацn у донецькій та Луганській обл

15 О81 3242 lнш gаходи у сФ і сощаjіьного захисту I сощального забезпечення 213,26
16 0€17323 Бу вництво1  уст ов та заmадів соціальноі  сфери 237,5о
17 0817ЗЗО Бу ениLфо1 iнших об.сmв комунальноі вііасноел 250,00
18 О820160 кор вництво і управ"ння у сфері праці та зайнятос*т. 235,04
13азначаю"я усі програми головного розпорядника. за якими сmадено з8іт про виконаmя паспорту бюджетноі програми
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