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оцlнl(A ЕФЕктивност| БюркЕтноТ прогрАми
за 2021 piK

,l.
illиколаiъськот Micbkoi

(ктпквк мБ) (найменування головнок)

2. 43100оо
(ктпквк мБ)

3, 4313112
ктпквк мБ)

полiтики з питань дiтей та ix
(найменування бqд).GтноТ проФами)

4 
'aara 

6aОдGпaоI про.рarar: ЗабеОЛd{еННЯ нqдЕнМ СОqiальвих послуг ДЬ , яЁ оalинlлrф у qФqднж rolTrв!иx обсгавинэх, та !аьпё{.ння
соЦально-пJввовою !ахпсту дhе* на 2021-2О2З po|or

5. Оцlнra эфсrrхвноGll бцдlqпiоТ про]рaмr зa lФl.тaрhиr:

б.1 "Воюlrыdй fuллФl4роaрarar, ,a 
'raцрflaш, 

aurcpa,cйarrri, боаiеrrrrл юarлrrь-.,
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або не бакають вико}ryвати



5,3'вuконання ре'ульmаmuвнuх показнuхiв бюохсеmноi проарапч за напряuапч вuкорuсmання бюохеmнuх lcolumiB':

кiлькiсть дiтей-сирh та дiтей, позбамених
коrо пiкrryвання, влацлованих у
ciMT та дитячi будиню,r сiмейного вlгlу,

в}прати на проведення одного
заходу державноI полiтики з

середнi витрати на забезпечення у{аqгi Qдного
в реriональнж заходах державноТ

кiлькосгi дiтей, охопленltх
заходами дерх€вноI пол]тики з

кiлькостi безпрrrryльних та
бецоглянуп,rх дiтей у адмiнiстрат,tвно.

одиницi(порiвняно з минулим

вага дiтей,охоплених заходами вiд
дiтей,що перебувають на облiку

't 3азначаються yci напрями викорисгання бюркетних коцrтiв, затверркенi паспортом бюддетнот програми.



5,4 "Вuконання показнuкiв бюожеmноТ проерамч порiвняно iз показнuкамч попереОнъоео року':
1.1e l

Yn l Показники

vlпвq'ення уluф dля забезпеченн
прав Оlm,ей, у пюну чuслl muх, якi
вlховуюmься в сiп'ях, якl н*пронапснl
або нефжаюmь вurкrнупваmч вuхвнI

дiтей-сирh та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, влаlлтованих у
прийомнi сiм'I та дитячi будинки сiмейного

середнi вуtтрати на проведення qдного
заходу деркавноI полiтики з

серqднi витати на забезпвrення yracTi
учасника в регiональних заходах

кiлькостi дiтей, охоплених

з питань дiтей (порiвняно з

динамiка кiлькостi безпрrrгульних та
бецоглянугих дiтей у адмiнiсгративно-

питома вага дiтей,охоплених захqдами вiд
кiлькосгi дiтей,що перебувають на облiку

5, 5 " Вuконання iнвесmuфйнuх (проекmiв) проеран' :

a aопереднrи plk 3вtгний piK



Код показники

at аJlьпrй Ql()Gяl

фiнансуlвання
проекry

(програми),

план на звiтний
перiод з

ураryванням змiн

Ёиконано за
,lEltTчII пaпlпп

Вiд<илення вlконано вGьоrо
3алlulоц

фiнансування на
майбутнi перiоди

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=3_7
,l .,l надrкодження всього: х х х

ьюмет розвитку за дкерелами х х х
надходження iз загального фонду бюдлету
до спецiального фондч (бюлrсетч оозвиткч) х х х
3апозичення до бюметч х х х
lнtлi ддерела х х х

цхилення висугнi;

2
вl1дап(и бrодIету розвхтtry

всьопо: х х х
2.1 Всьоrо за iнвестицiйнrrми проектами
2.2

Капiтельнa видатки з tпрхмання
бrо.ажетних чстаноR х х х

5.' "rrararr&nb фrrп,rсоaш ,roptlu,arab 3a рэrlurlаtalraш, юrrцроrы.arr 
'.roab"j

Фiнаlýвrq пор!пllaflь r€ шявrъно;

5.7'Слrо, ф&ra,Gоaо' Фrсцarмhпr':

Стан фhiаясо.от шdlrtlrtiнr rqдо|йьнхп: Мh!рaыо та рqдrт!рфrа !абор.о.rнiЕь у Ю21 р вlдЕуrнii

8. Уlaгaльaaaфri Brcaroвoк цодо:

ffi"*Жffiffffiоо*о 
",,да.r" 

на сЕор€.rм yr.o. для за(вitп€ч€нrя пр9! дrrЕg, , Toi.y чrсr|l тх& ял .rю.уоtъ.я а оu,it яЕ lФllpoю)i'l аоо н.
бsФрrъ !хaоi{}в8rх .шaнi фунпЛ. a|эр€дбаt€нi МlснФь lФхшЁrфоФ про.рaflоlо заюlсту rрввдiтвП'Дiтrr М;юлавва'на 2Оl$.iЮ21 роп., lsIвенI€ною рlt!€ння!МrФлаlЁlФt иhъrol р9дlr Цq 21.'l2,z)l8p. М 49/13. rЬоФаi.а ст, !мrцоеrъся аrтрльхй дrя пqдрлылоТ It реалl!аФt, дpoaоJ|яс €хрiшrrх нrrarьнi пробл€flr дirвd, пi
оrмншхсь у сrлqд{хх жп€вих обставино( та !абс!пaчrп сочiaлыiо-лра!овrй !ашст дhrfi;

aфaЕrffrafiосrtdаоаri.rtФrrроaршU
ЪЦДlШ ЮlЦТа , вliдirrечrм ! мlъюrо бюддео ю ремiвцilо проlрaua у 2o2'l poql, було провaдЁ{о в пов}юrrу обсязi !амано.aяi pcaioнsлblia зоадr д€р)ё.нот попiпirх !
щarсrlосл|r6rойmrrrraоr,tроaр.r.

лравовl'n !апсr дiтеl;

iь.toclrpФOrraacrrrada бo(Lt rr.orrpoqp.r.U

aРаВОаrП ýaroET дirriоryrи дlтяп, яld опrнrлrФ у сrлад{rш )оrпв!хх обсгsв1,1нах, та !ебФпечониl соqiально_правовrй sФо|сr дiтвй;

ольеа РУБЕЦЬНа,Jаrrьнчк аdOiлу бухеалmерсыаео облiку mа звimносmi
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


