
Узагальненi результати аналiзу ефективностi бюджетнiх програм
станом на З1.12.2021  року
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2   ['езультати  аналі3 ефсктиЕ3ності

N9з/п кпквк мБ Назва бюджетно.і. програми
кiльквисокаеdэеі{тивнiсть iсть набраних балiв

середняеdэеI{тивність низt,каефективність

1 2 3 4 5 6

1 0810160 Керівництво і  управління у сферI  соцIального 3ахисгу  насетіення 250.00

2_ 0810180 1нша дIяльнIсть у  сферi державного упраЕзгіIння 195  50

3 0813031 Надання  |нших г1|льг  окремим  категор|ям  гРомадян  Е31дг1ов|дно до 3акОнода8ства 222,38

4 0813032 Надання  г1|льг окремим  категор|ям  громадян  3  ог1т1ати  г1с)слуг 3{3'я3ку 21150

5 0813033 Комг1енСацlйнI  Е3иПЛати  на пIльгОЕ3ий  проI3д  автомобIльним транс,пОртом окремим  категОРIям громадян 224,90

6 0813035 КомпенСацIйнI  випjlати за  "льгоЕзий  проlЗд  Окремих категорIй  гРомадян  на 3аrll3ничному транспс)ртl 225,00

7 0813036 КОмпенсацlйн1  виплати  на  г1I/1ьгоЕ)ий  г1ро13д  електротранспортом ОкРемим категор1ям  громадян 224  80

8 0813104
3абеЗг1еченm      соцlаflы1ими      послугами      3а      мIсцем      г1роживання      громадян       як1      не      3да"     до 240.38
СаМООбСЛУГО€ЗУ8аННЯ  У  3В'Я3КУ  3  Г1ОХИЛИМ  ВіКОМ,   Хі3oРОбС}Ю    1НЕ3аЛIдНlСТЮ

9 0813121 Утримання  та  3абе3печення дIяльностl  центр1в соцIаT1ьних  с/1ужб 205,65

10 0813160

НаданНя  СОцIаЛЬНих  гаРанТIй  фI3ИчнИм  оСОбам,   якI  надаЮть  соцIапьш  пОСJlуГ.и  громадянам   г1ОхиПОго  {3Iку
100,00с)СОбам   3   lнЕ)ал|дtllстЮ,   дпям   3   !нЕЗа/1lдн1стю,   хlзоРим    як\   не   зда"  до  самОобс/1уговування   !   г1olребуютьсторонньоідопомоги

11 0813192
надання  фIнансоЕзоI   пIдтримки  tромадським  об'сднанням    Езетеран1в   l  осіб  3  lн{3аrіIднIстю    діяш2нIсть  якихмассоuіаTіьнусгірямоЕзанIсть 145,25

12 0813221

РОшОВа  КОмпенСаЦ|я  3а  наЛежн|  дJ1я  ОТРимання  жил|  г1Рим|щеI1ня  дJ1я  с|меи  ОС|о,  Ези3г1аЧених  аО3ацами  Э-б

224,8'/
гіункту  1   статті  10  3акону  Украіни  «Про  статус  ветеранів  Е3ійни    гарантн   іх  соцIального  захисту»,  для  осіб  з

IнваЛlдн|СТЮ   l-II   Г.РУГ1и    яКа   НаСтала   ЕзнаС/1lдОК   Г1oранення,   кОнтуЗII\   калlцтЕ3а  або   3ахВОрюЕ)аннЯ    ОдеРЖаtlих

г1Iд  чаС  бе3г1ОСеРедньО|  учаСт|  в  антитерОРиСтИчнIй  ог1еРацп,  забе3|lечеtlн|  п  г1роЕ3едег1нЯ    3д|йСнеНн|  3аХОд|{3ба1olалЬНО|безг1еки|ОбОООниВ|дс|ч||СтDимvваннЯ3боОйнО|

13 О813222

Грошова  компенс
l1Iu'ац|Я  3а   наЛежн|  д/1Я  отримання  жи/1|   Г1рим|щення  д/1я   Внутр|ljjньО   г1еРеМIЩених   ОС|б\   як|

21313
3ахищаJlи   Не3а/.1еЖН|сть,   СуЕ3еРеmТеТ   Та   теРитор|аj`1ьну   ц)л|сн|Сть   УкРа|ни   |   брали   бе3пОСеРеднЮ   учаСтt,   Е3

антитеРОРиСтичШй     ог1еРацII\      3абе3печеннI      U     пРО€зедення,      гlеребуiЗаючи     бе3г1осеРедньо      Ез     раиОнах

антитерористич|1о|    Ог1еращ    у   г1ер|од    н    гlро[3еденm     у   зд\йсненн|   3аход|Е}   |3   забезг1ечення   нац|онаj'іt]но|
бе3г1еки  l  оборог"   {3Iдс1чl  t  стримуЕ3ання  збройно|  агресII  F'осlйськоl  Федерацн  у донецы(1и  та  Jіугансt]к|й  обj.і

14 0813223             t

POlljOBa   КОМг1енСацIя   за   наJlежнI   для   ОтРимання   жиш   пРимIщення   дT1я   с|меи   учасник1{3   оОиОвих   д|и   на

200  00
територп   інцjих   держав`   8и3начених   у   аб3аці   першому   пункту   1    статп   10   3акону   УкраIни   «Про   статус
Е3етеРан|Е3  Е3|йни,   гаРагml   |х  СОц|алl,г1oгО  3ахиСту»    д/1я  ос|б  з  |нва/1|дн|стю   |   ||   груг1и  З  чис/1а  учаСг1ик|Е3  бОИОЕ3их

дIй   на    гериторII    ініj.jих   держаiз,    інізаоагіов'язаних3пеоебVваtл|дн|СТь    яких    настаJ1а    ЕзнаСJlIдОк    г1ОРа|1е|"я     кОнту3||     ка"цтt3а   або1НямVLlиХдеожаВахвиЗначенихгlvНКТОм,'чаСТинидоvГОIС

15 08132?4

ГРоlljОЕ3а   КОМг1еtlСац|я   3а   наJ1еЖнI   дJ.1я   ОтРимагtllЯ   жи"   г1Рим|щенНЯ   д/1я   с|мей   ОС|б,   ВИ3начениХ   У   аб3аЦ|

200.00
чотирнадцятому   пункту   1   статті   10   3акону   Украіни   "Г1ро   статус   Езетеранів   війни,   гарантн   іх   с,оціапьного
3ахисту'.,   д/1я   ос|б  3  |г1вал|дг||стю   l       ||   груI1и    якI  стат1и  особами  3  |I1Е3аг1|дгtlстю  Еэнасj.1|док  г1оранень,   каЛ|цтва,

конту3|l  чи  lнших  ушкоджень  3дороЕ)'я   одержаних  г1lд  час  участI  у  Ре{3оrlюцU  ГIдностI,  ви3начених  г1унктом  1o
частини другоі  ста"  7  3акону  Украіни  "Г1ро статус  ветеранIЕ3  війни   гарантн  іх  соц

16 0813242 ншI  3аходи  у  сферI  соціалыюго 3ахисту  і  соціальнс>го забезгіечсшm 1 '9  /  /

17 0816083

ПРОек"    бУдIвелы1o,РемОнТнl   Роботи    г1ридбаНня   житла   та   прим|щень   д/1я   РО3{3итку   С1меиних   та   |нl1jих
200  00

форм    виховання      наб.fіижених    до    сlмейних     та    забе3г1ечення    житпом   д1тей  сирlт     АIтей     г1озбаЕзrlенихбагькіЕ3ськс>гошклуЕзанняосіб3іхчисfіа

18 0 8 1 '/ 3 2 3 Е;уд|вництво1  устаноI3  та  закTlадlЕ3  соц|альноI  сфеРи 200  00

19 081./ 330 ЬУдіВниіЩЗО1   іНLіJИХ  Об'6К"В  КОМУНаJ1Ы іОі   €ЗЛаСНОСТі 200, /3

2013 0820160 КеріЕ3ництво  і  управління  у  сфері  гіраці  та  3айнятості* 250.00

а3начаються  усі  про гРами  го/1Овногс>  ро3г1ОРядника,  за  якими  скjlадено 3в|т г1ро  виконання  пасг1орту  бюджетнОl  програми

•.      ф       Т     3НОСТ1

N9 кпквк мБ Назва бюджетно.і. програмi
I іоясненя щодо причин ни`зьI{оі ефективностI,
визначення факторiв через якi не досягнуто

з/п •   ,       .  .  ,s.   .   `  .    ,                         .

1 2 3 4

1 081324? |нЦ||  3ахОди  у  СфеР|  Соц|алtэнОго  захиfТУ  I  соц|а/1ьг1ого  забе3г1ечення

1 )  [3|дг1о[3|дно  до  фактичних  зЕзернеmэ  слостер|гаеться  3мен|,|ljег1rlя

к1/1|,кост1  оСlб  у  г1ОР|[знянн|  3  пог1ередн1м  роком,  як|  отрима,г1и  адРесну

дОг1омогу  3а  особиСтими  3!3ернеttнями   цI/1ьоЕ3у  та  Iнl1jу  дОГ1омогу
?)  [3|дг1оЕ3|дно  фактичг+их  3вернень  громадян  до дег1утат|tз  м|сько1  ради

(зменьііjення  кIлькостI  3Е3ернень)

[iilLli`J[ЬГIИК  УПР{lВJliННЯ  СОЦiаЛЫіоГО  3аХИl`ТУ               €

iіаt`еленняЗапорiзько.і.мiсьі`.o.і.і]адіі

НачальниI`. Il`гlаново-економillного  вiдлiлу

-т--,-- Тегтяна  КРУГ1ОдНРА
\Iнщіали/Iніщал   пр,звище)

Оjісксан:тjlд_чЕхрА11овА
(ініціали/інIціал    прі3€зиіце)


