
с ЗАТВЕРДЖЕНО
] к к а з  М ін істерстваф ін ан сів  У країни 
26 серпня 2014 року К  836

ЗАТВЕРДЖУ] Ю
Н а к а з! розпорядчий докум ент 

У правл ін ня соц іального  захисту населення Каміш .-Каш ирст.кої Р Д д  |

(най м енування головного  розп орядника кош тів .місцевого бю дж сіу)

Управління фінансів Кашнь-Каширської РДА

(най м енування м ісцевого ф інансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -18423,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  18423,4 тис. гривень та спеціального фонду - ____________
гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2018 рік».
5. Бюджетний кодекс України.
4. П Ш У  від 31.01.07 ЇМ» 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого пализа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

5.ПКМУ від 04.06.2015р № 389 «Про за~вердження Порздку наданню пільг окремим категоріям громадян з урахуванням сукупного доходу сім'ї».

6 .Р озп орядж ен н я  В О Д А  № 611 віл 04 .12 .2017р .«1 іро  внесення зм ін  д а  р о зп оряд ж ен н я  голови  облдерж адм ін істрац ії в іл  01»03.2()17року № 117»

6.Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг та житлевих субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КОКБК Назва підпрограми

1 1513021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

тис.



1513022 1060 1Надання субсидій населенню д ' відшкодування витрат на придбання твердого та '  .іго п чного побутового галива і скраппе-ого газу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тис. гри)

№
3/П

к п к в к КФКВК ПідпрограмаУзавдаї-ня 
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд 3азом

1 2 3 4 5 6 ~7

1 0813020 1030 Підпрограма 0813021

Надання пільг на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива 
скрапленого газу окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства

Завдання:

Забезпечення надання пільг на придбання 
твердого палива та скрапленого газу окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

5981,4 5981,4

Забезпечення погашення кредиторської 
заборгованості станом на 01.01.2018р.з 
надання пільг на придбання твердого палива 
та скрапленого газу окрем/м категоріям 
громадян, визначеним підпрограмою

378,6 378,6

(б 0813020 1060 Підпрограма 0813022

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

Завдання:

Забезпечення надання субсидій населенню 
для відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

10178,5 10178,5

•*>
Забазпечення погашення кредиторської 
заборгованості станом на 01.01.2018р.з 
надання пільг на придбання твердого палива 
та скрапленого газу окремим категоріям 
громадян, визначеним підпрограмою

1884,9 1884,9

Усього 18423,4 13423,4



продукту
Кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива 
[включаючи членів сім'ї)

пільговиків Звіт форма 6 
пільга 5068

<ількість отримувачів пільг з 
придбання скрапленого газу пільговиків Розрахунки, 

списки пільговиків 83

ефективності
Середній розмір витрат на 
придбання твердого палива •рн/дОМОГОСИСДарСТЕО

Розрахунки, 
;писки пільговиків 2224

Середній розмір витрат на 
придбання скрапленого газу грн./дог/огосподарство Розрахунки, 

списки пільговиків 222

якості X

Питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих % 100

2 0813020

Підпрограма 0813022
Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого 
газу

Завдання :
Забезпечення надання субсидій 
населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого _а 
рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

затрат тис. грн 10178,5

Забезпечення погашення 
кредиторської заборгованості 
станом на 01.01.2018р.з надання 
піпьг на придбання твердого гагива 
та скрапленого газу окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

затрат тис. грн 1884,9

продукту
Кількість отримувачів субсидій на 
придбання твердого палива та 
скрапленого газу (включаючи членів 
сім'ї)

осіб Дані інформації
4805





і І
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у окладі бюджетної програми 
(тис. грн) (  *

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми кпквк

Загальний
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
'ґСПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело

нформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

І
У 0813020

Підпрограма 0813021 Надання 
пільг на придбання твердого та 
оїдкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу окремим 
категоэ^ям громадян відповідно до 
законодавства

Завдання:

Забезпечення надання пільг на 
придбання твердого палива та 
скрапленого газу окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

затрат Тис.грн. 5981,4

Забезпечення погашення 
кредиторської заборгованості 
станом на 01.01.2018р.з надання 
пільг на придбання твердого палива 
та скрапленого газу окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

затрат гис.грн 378,6



т

ефективності
Середньомісячний розмір субсидії 
на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

!с
грн./місяць на одного 
пільговика. Розрахунки 

списки пільговиків
2118

якості
Питома вага відшкодованих 
субсидій до нарахованих

% 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проек~ів у розрізі підпрограм7 
(тис. грн)

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

проекту3
Пояснення, що 

характеризують 
джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

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

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування 
(за видами) X к X

інвестиційний проект 2

Усього

' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
' Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

с Прогноз вдідатків до кін1^ре£лізац|( інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління1 І  Й

1^/

■4- *£

*  (підпис) 
ПОГОДЖЕНО: А  "  'х

Начальнк'управління

М.М.Демидюк 

(ініціали та прізвише)

В.Г.Бортнійчук 
(підпис) (ініціали та прізвище)


