
т

28. ПКМУ від 29.01.2003 № 1 1 7 «  Пре єдиний держазний автоматизований реєстр осіб, які мають прево на пільги».
29. ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження П срядкь нансування видатків м ісцев /х  бюджетів на здійс^ я заходів з виконання державних грограм соц ального захисту 

населення за рахунок субвенції з державного бюджет^ ..
30. ПКМ У від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щедо їх сплати».
31. ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, 

військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».

6.Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N2 з/л КПКБК КФК8К Назза підпрограми

1 0813010 1030
Підпрограма 0813011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до закодавства

2 081301 1060
Підпрограма 0813012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги ф інансування бюджетної програми у розрізі гідпрограм та завдань (тис. грн)

№
з/п кпквк КФКЗК Підпрограма/завдання 

бюджетної п рограм и2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1
0813010 1070

П ідпрограм а 0813011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до закодавства

10500,0 10500,0

Завдання:

-забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно до закодавства

8981,3 8981.3

-забезпечення погаш ення кр е д и то р сь ко ї забо рго ван ост і 
станом  на 01.01.2017р. 1518,7 1518,7

0813010 1060
П ідпрограм а 0813012

Надання субсидуй населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунал=них послуг

66350,7 66350,7

Завдання: -забезпечення надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 49557,8 49557,8

-забезпечення погаш ення кр е д и то р сь ко ї забо рго ван ост і 
станом  на 01.01.2017р. 16792,9 16792,9

[Усього 76850,7 73650,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)



регіональної цільової' програми та 
підпрограми КПКВК

З агаль^

фонд
Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№

з/п
КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показн/ка

1 2 3 4 5 5

1 1513010
П ідпрограм а 0813011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до закодавства

З авдання:

-забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно де закодавства

ТИС.фН.

3981,3

-забезпечення погаш ення кр е д и то р сь ко ї заб о рго ван ост і станом 
на 01.01.2017р. гис.грн. 1518,7

затрат ГИС.фН. 1С500.0

прод укту

Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)
осіб Розрахунки, списки пільговиків 12Є64

еф ективності

Середній розр/ір витрат на надання пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг

■рн./місяць на одного 
"ільговика. Розрахунки, списки пільговиків 59

яко ст і

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахоєаних
% X 1С0

5 0813010
П ід програм а 0813012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг



( ( ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2(114 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ /  розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РЛА 
(найменування колонного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Управління соціального захисту населення Камігіь-КаШирської 1’ДА 
(найменування місцевого 
віл /  Г , 0 (r <ÇLO/<f f

П аспорт

б ю д ж етно ї програм и  м ісц е во го  бю дж ету на 2018 р ік

1 .0 8 00000 Управління соціального захисту населення Камінь-Кашиоськоі районної державної адміністрації 
(КПКВК МЕ) (найменування головного розпорядника;

2. 0810000 Управління соціального захис~у населення Камінь-Каширсвкої районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813010 1060,1070 Надання пільг та житлових субс /д ій  населенню на оплету е ге ктсо е н е р г ії. п р и р о д н о го  газу послуг тепло-водопостачання і водззідведення.квартирної 
плати.вивезення побутового сміття та рідких нечистот

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4, Обсяг бюджетних призначень/бю джетн/х асигнувань -  73850,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  76850,7 тис. гривень та спеціального фонду - ____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2018 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
5. Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
6. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеран в праці та інших громадян похилого віку».
7. Закон України «Про с т а г/с  ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
8. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
9. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
10. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
11. Закон України «Про міліцію».
12. Закон України «Пре пожежну безпеку».
13. Закон України «Про службу безпеки України».
14. Закон України «Про прокуратуру».
15. Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
16. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
17. Закон України «Про охорону дитинства».
18. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
19. Кримінально-виконавчий Кодекс України.
20. Закон України «Про освіту».
21. Основи законодавства України про культуру.
22. Закон України «Про статус суддів».
23. Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
24. Закон України «Про правові засади цивільного захисту».
25. Закон України «Про автомобільний транспорт».
26. Закон України «Про транспорт».
27. Закон України «Про залізничний транспорт».

фінансового органV I



Завдання { 

-забезпечення надання субсидій часеленню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

тис. грн. (
49557 8

-забезпечення погаш ення кр е д и то р сь ко ї забо р го ван ост і станом  
на 01.01.2017р.

гис грн
16792,9

затрат тис. грн. 66350.7

продукту

Кількість отримувачів субсидій

ссіб
Розрахунки, списки пільговиків 8509

еф е кти вно сті

Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних 
послуг

грн./місяць на одчого 
пільговика. Розрахунки, списки пільговиків 434

якості

Питсма вага відшкодованих субсидій до нарахованих % X
1СС

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

Код Н айм енування дж ерел  
над ход ж ень

КПКВК

К асов і видатки  станом  на 
01 с ічня зв ітн о го  пер іоду

План ви д а тк ів  зв ітн о го  пер іоду Прогноз видатків  до кінця 
реал ізац ії інвестиц ійного  проекту"

Пояснення, що 
характеризую ть 

джерела 
ф інансуваннязагальний

ф онд
спе ц іал ьн ий

ф онд разом за гальний
ф онд

сп е ц іал ьн ий
ф он д разом загальний

ф онд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджет у

Інші джерела ф інансування (за 
видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класиф ікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.



11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому б і^  'еті вицатків/надання кредитів на реалізацію інвес^

1 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного (проекту зазнс. .ається з розбивкою за роками.

М М Д е м и д кж  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ф інансового управління

Начальник управління

(підтис)
В.Г.Бортнійчук 
(ініціали -а  прізвище)

;йних проектів (програм).


	Безымянный



