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4, Шета бюдlотноt програмх: 3абезпечення надiйнот та бФперебiйноI експлуатацiт жtrтловою фоцу та прибудинкових територiй
5. Оцiнка ефекmвностi бlqдкетноТ програми за критерiями:

5,1 'вuконанtя бюФосеmноiпроераuu за напряuапч вuкорuсmання бюохеmнuх кощmiв.:

поIФиття прибудинкових

5.2'Вuконанlя бюФкеmноi проераuч за Фilереrrапч наохоФаень спефально;ео фоноу-:



облашryвати, до кiлькостi дl,ттячих
меЦанчикiв, що потребуоть облашrтрання,

териюрiй та внугрiшньоквартальних проТздiв,

кв. м.асфальтового поlФпття прибудинкових
територiЙ та внlпрiшньоквартальних проIцiв,



вага плоlлi асфальтового покриття

внутрiцlньокартальних проl'здiв, |ло плануеться
вИновити, до площi асфальтового покриття

lтm},а.{а}оБя yci напрями використання бюдtе.тних коtлгiв, затвердденi паспортош бюджетноI проФами.

5,1 'Вuконання показНuкiв бюOхеmноi прФРпч порiвнЯно iз показнuкамч полереdнь оzо potcy":

територiй та

територiй та
протцiв, tцо потребуе



плануеться облащгувати, до кiлькостi
дитячих майданчикiв, що потребують

прибудинкових територiЙ та
вн)прitлны)квартельних проIздiв, lцо

кв. м.асфальтового покриття
те внугрilлньоквартальних

питоllа вага площi есфальтовоrо поlФиття

покриття прибудинкових
та внrгрiцrньоквартальних



об'екгiв порiвняно з поперqднiм

5.5' Вu конання iHBcr;mu фйнuх (проехmiв) проерап' :

Код показнlки
фiнансування

проекту
(програми),

план не звlпий
перiqд з

урахуванням змiн

--__l.-_

вlконано за
звiтнlй перiод

---

Вlддrrлення Виконано вGьоrо
3алllлок

фlнансування на
майбушl перIоди

1 2
надхqркэiтБаБТ 3

1.1 6=5-,t 7 8=3-7х х х
Ftадхqддення iз загального tфrц[бi@
до спецiального фондrч (бюш<етч позвггrч)

х х х
х х х
х
хlншi дr<епэла х х

х х
eкoHotl,lя коштlв за рахунок коливання оинкових цiн

2 х х х
2.1 вGього за iнвестlцiйнtrми пDоектами
2.2 капiтальнl вилаткп з ррlrмання

_ бпдrtе.тнtх vcTaHoB х х х

5- 6' Наявнiс mь фiнансовuх порущен ь за резул ъmаmан ч конmрольнuхзахоdlо'..

фiнансових поруцJень не виявлено ;

5.7 "Сmан фiнансовоi duсцuплiнч. :

кlлькостl реалiзованих поточних

уlчDи закч]



стан фiнансОвоIдисциплiни задовiльниЙ, кредиторськоТта дебiторськоТ заборгованостi немае;

6. Узаrальнений висновок lцодо:

е шпуал ьнос ml бюОхеm ноi пр<Е,р н ч

облачrryванНя дитячиХ майданчикiв, ремонт х<t,tтлового фонду району 3 метою забезпечення надiйноi та безпербiйноi та
й та внугрl[
х(итлового

ф rr.8riоGrrr 6rоfuй.оr ltросрr.U

ддю пожлrlвiсrь адмiнЬrрбц'I в повюraу o6ся!i та яldоlо .хlФнатrr лоставлэнi в 202'l роцi aадрчii

ж,:trgrffia *оlихliсrь якlяою та cloбrad{o.o вхlФнання робiт по облачлувsнню д.тя.и маlдаtнrdв, peмo}r'} асфsльтовоm по..рllття

прибудинкових терrrорiй та внугрiшньоквартальних проl'здiв, житлового фонду ;

Оовеосmроlсовчх насл iOKiB бюОхеmноi прфрн u
йaуп"r"rп виконання бюдлетноI програмиЪудугь використовиватпсь дrlя прведення аналiзу та складання розраryнкiв на наступнi роки;

Начальнuк вiiййу буеалmерсьtоео ofuliry mа зеimноспli


