
Результати аналізу ефективності бюджетної програми 
станом на 01 січня 2021р.

Додаток 1

Управління соціального захисту населення Подільської районної у 
1. 0800000_________________ _____________м.Полтаві ради________________________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Подільської районної у 
________________________ м.Полтаві ради________________________

(найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту", для осіб з 

інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, або забезпечення її проведення, здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 
11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантіїїх соціального захисту", та які потребують поліпшення 
3. 0813221 житлових умов на 2020 рік.

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№
з/п

Назва
підпрограми/завдання 
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів
Висока

ефективність Середня ефективність
низька

ефективні

1 2 3 4 5



Програма: 0813221 Грошова 
компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для 
сімей осіб, визначених абзацами 5 

8 пункту 1 статті 10 Закону 
України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 

захисту", для осіб з інвалідністю І 
II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, або 

1 забезпечення її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх 

здійснення, визначених пунктами 
11-14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які 

потребують поліпшення 
житлових умов на 2020 рік

357,52

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№
з/п

Назва завдання бюджетної 
програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення 
факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1 2 3
Завдання 1 -

Зазаначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу видатків 
та фінансування соціальних 
виплат, бухгалтерського Людмила СОКОЛОВА

(ініціали і прізвище)


