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4, Мета бюджетноi програми: 3абезпечення реконструкцi'i об'октiв

5, Оцiнка ефекrивностi бюджетноТ програми за критерiями:

5,1 ''вuконання бюdжеmноiпроерамчза напрямамч вuкорuсmання бюdжеmнuх коtumiв":
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5.4 "вuконання покаэнuкiв бюёжеmноi проерамч порiвняно iз показнuкамч попереOньоzо роtц":

5. 5 " В u кона н ня i нвесm uцi й н uх (п poe(miB) про2 рам" :

5.6 ''Наявнiсmь фiнансовuх порушень за резульmаmамч конmрольнuх захоOiв":

Фiнансовi порушення вiдсуrнi

5,7 "Сmан фiнансовоi dчсцuплiнч":

Фiнансова дисциплiна на налеюому piBHi, згiдно з законодавства
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