
(кпквк мБ)

Узагальненi результа" аналiзу ефективностi бюджетнiх програм
станом на О1.01.2019 року

Управлiння соцiального захисту населення Запорiзькот мiськот ради
(найменування головного розпорядника)

№з/п кпквк мБ Назва бюджетно.і. програми
Кiлькiсть набраних балiв

Високаеd.ективнiсть середL,яеd]ективнiсть низькаеdэеI"внiсть

1 2 з 4 5 6
1 08101бо кеDiвницгво i vпDавлiння v сФеDi соціального захистv населення 234,20

2 0813010
надання пuіьг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенер  і.,  природного газу,  послуг тепло-, 230,7оводопостачання i водовЩведення, квартирно.і. плати, вивезення побутового смmя та рфких нечистот

з О813020
Надання  пLгіьг  та  суосидiй  населенню  на  придбання  твердого  та  рщкого  пічного  побутового  палива  i

23е,05

4 0813030
Надання  пiпьг з  оплати  послуг зв'язку,  iнших,  передбачених  законодавством,  пiльг  окремим  категорiям

224,47громадян та юмпенсаці'і' за пiльговий про.і.зд окремих категорiй громадян

5 081304О Надання допомо" сiм'ям э д.гтьми, малозабезпеченим  сім'ям, тимчасово.і. допомоги дhям 225,00

6 081308О

Надання догtомо"  особам  э  iнвалiднiстю,  дiтям  э  |нвалфнiстю,  особам,  якi  не  мають  права  на  пенсiю,

224,94
непрацюючим особам,  які досягли эагаііьного пенсійного вiку,  але не набуjіи права на пенсійну виплату,
допомо" по догляду за особами з iнвалфнjстю і чи іI групи внаслLцок психНного розладу,  компенсафйно.і.
виmати непрацюючjй працезда"iй особi. яка доглядас за особою з iнвалLцнiстю | групи, а також за особою,
яка досягла 8Оi>hного вiку

7 0813100
Надання соЦальних та  реабiлh.аційних послуг громадянам  похилого  вiку,  особам з  iнвалднiстю,  дiтям  з

231,06iнвалiвнiстю в уФановах соЦального обслуговування
8 ОёіЗ120 Здiйснення соі8ально'і' DОботи jз вDаэливим и категоDiями населення 232,38

9 0813140
Uздоровлення та вщпочинок дjтей (крім заходiв з оздоровлення дiтей,  що здiйснюються за рахунок коLLггiв

215,90
на оздоDовлення п>омадян. якi посюаждали внаслiдок ЧоDнобильсько.і. катастDоФи)

О813160
Надання соціальних гараіtm фiзичним осоОам,  якi надають сощальні поелуги громадянам похилого віку.

225,ооособам з нвалфнjсmо,  дiтям  з  iнвалфнiстю,  хворим,  які  не  эдатнi  до  самообелуговування  i  потребуютьдопомоги
стоDонньо

11 081319О СоЦальний захист ветеранiв вiйни та праці 225,Оо
12 081Э210 Ооганiзашя та пооведення гDомадських ообiт 225,20

13 О81322О
Грошова  компенсація  за  належнi  для  отримання  жилi  примiщення  для  окремих  категорiй  населення 237,50вЩповфно до законодавсmза

14 08132ЗО

Ви"іата державноі- сощально.і. допомоги  на дiтейсирh та дГгей.  позбавлених батькiвського  піклування,  у

225,00
дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім'ях,  грошового  забезпечення  батькам-вихователям  i
прийомним батькам за надання соЦальних поспуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сім'ях
за гіринципом "грошi ходять за дитиною" та оплату послуг iэ эдiйснення патронату над дитиною та виплата
соLuельно'і' допомоги на утримання дитини в сiм"і. патронатного вихователя

15 0813240 інші заmади та заходи 221,71

• 'т=' Бvдiвниuтво оо'ехтів соцiально-кvльтvDного пDизначення 22э,08
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звП. про виконання паслорту бюджетноі програми

3. Поглиблений аналiз п
оясненя щодо причин низькоі е

кпквк мБ Назва бюджетноТ програмi ння факторiв через якi не досягнуто

Начальник управлiння соцiального захисту

~,чальник планово-економiчного вiддiлу

0.Я. Полковнiкова
(mщ.али та прiзвище)

0.в. чех
(інiцiали та прiзвище)


