ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету н
1

(1)(5)

Управління соціального захисту населення Деражнянської РДА

(КПКВК МБ)
2.

(1)(5)/(1)(5)(1)

(найменування голов
Управління соціального захисту населення Деражнянської РДА

(КПКВК МБ)
3

(найменування відпові
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату еле
побутового сміття та рідких нечистот

(1)(5)(1)(3)(0)(1)(0)
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(КФКВК)1
53593368,74

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Бюджетний кодекс України від08.07.2010 р.№2456-У1(із змінами та доповненями)
3.Закон України "про державний бюджет на 2017 рік2 від 21.12.2016 р.№1801-19

гривень,у тому числі загального фонду- 53593368,74

4.Закон України"Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту"віо 22.10.1993р.№3552-Х11(зі змінами)
5.Закон України"Про основні засади соціального захисту веретанів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993р.№3721-У11(зі змінами)
6.Закон України"Про соціальний захист дітей війни"від 19.11.20114р.№2195-1У(зі змінами)
7.Закон України"Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чрпнобильської катастрофи" від 28.02.1991 р.№796-Х11(зі змінами)

8.Закон України "про статус ветеранів військової служби,ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"від 24.03.1998 р.№203/98-ВР9 (зі змі
8.Закон України"Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р.№875-Х11 (зі змінами)
9.Закон України "Про соціальний і правовий захист військослужбовців та членів їх сімей "від 20.12.1991р.№2011-У11(зі змінами)
10.закон України"Про охорону дитинства"від 26.04.2001 р.№2402-111(зі змінами)
11.Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р.№848"Про спрощення
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,придбання скрапленого газу,твердого та рідкого пічного побутового

12.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів"із зм

13.Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№608№Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оуінки ефективності бюджетних програм"(зі з

14.Наказ Міністерства фінансів україни та Міністерства праці та соціальної політики України від 08.10.12012 р.№1060/630"Про внесення змін до Типового переліку бюджетн

15.рішення районної ради від 26 грудня 2016 р.№3-12/2016 " Про районний бюджет на 2017 рік", від 26.04.2017 року №3-14/2017 "Про внесення змін до районного бюджету н
3.Закон України "про державний бюджет на 2017 рік2 від 21.12.2016 р.№1801-19
4.Закон України"Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту"віо 22.10.1993р.№3552-Х11(зі змінами)
5.Закон України"Про основні засади соціального захисту веретанів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993р.№3721-У11(зі змінами)
6.Закон України"Про соціальний захист дітей війни"від 19.11.20114р.№2195-1У(зі змінами)
7.Закон України"Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чрпнобильської катастрофи" від 28.02.1991 р.№796-Х11(зі змінами)

8.Закон України "про статус ветеранів військової служби,ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"від 24.03.1998 р.№203/98-ВР9 (зі змі
8.Закон України"Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р.№875-Х11 (зі змінами)
9.Закон України "Про соціальний і правовий захист військослужбовців та членів їх сімей "від 20.12.1991р.№2011-У11(зі змінами)
10.закон України"Про охорону дитинства"від 26.04.2001 р.№2402-111(зі змінами)

11.Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р.№848"Про спрощення
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,придбання скрапленого газу,твердого та рідкого пічного побутового

12.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів"із зм

13.Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№608№Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оуінки ефективності бюджетних програм"(зі з

14.Наказ Міністерства фінансів україни та Міністерства праці та соціальної політики України від 08.10.12012 р.№1060/630"Про внесення змін до Типового переліку бюджетн

15.рішення районної ради від 26 грудня 2016 р.№3-12/2016 " Про районний бюджет на 2017 рік" , від 26.04.2017 року №3-14/2017 "Про внесення змін до районного бюджету н
від 25.10.2017р. №2-19/2017 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"
висновків постійних комісі: від 28.04.2017р.,від 04.05. 2017р., від 05.05.2017р., від 10.05.2017р., від 29.05.2017р., від 01.06.2017р.,від 12.06.2017р., від 06.07.2017р., від 18.07.20
27.09.17р. від 08.11.17р.

6. Мета бюджетної програми

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,природного газу,послуг тепло,водопостачання і водов

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

1
2
3
4
5
6

1513011
1513012
1513013
1513014
1513015
1513016

1030
1030
1070
1070
1070
1061

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширює
Надання пільг ветеранам війсь
Надання пільг громадянам, які постражда
Надання пільг пенсіонерам з числа спец
Надання пільг ба
Надання субсидій населенню дл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
N з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної
програми

загальний фонд

1

2

3

4

5

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям

2392361,32

1513011

спеці

війни, особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
Забезпечення надання пільг на оплату житловокомунальних послуг

Усього
1513012

1030

Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам Держа

Забезпечення надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
Усього

2392361,32
2392361,32

110525,07

110525,07

1513013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов`язана з Чорнобильською
катастрофою, на житлово-комунальні послуги
Забезпечення надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
Усього

50126,30

50126,30

1513014

1070

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів
із захисту рослин, передбаченим частиною
четвертою статті 20 Закону України `Про
захист рослин`, громадянам, передбаченим
пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров`я,

668146,34

Забезпечення надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
Усього

668146,34

1513015
1070

322992,67

Надання пільг багатодітним сім`ям на житловокомунальні послуги
Забезпечення надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
Усього

322992,67

1513016
1061

Надання субсидій населенню для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг

50049217,04

Забезпечення надання субсидій населенню для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг

Усього

50049217,04

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фон

1

2

3

4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

5

1513011

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам,
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

Забезпечення надання пільг передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян,
визначеним підпрограмою
Затрат
витрати на надання пільг з оплати житловокомунальних послуг

Продукту
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)
Ефективності
середній розмір пільги з оплати житлово-комунальних
послуг
Якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до
нарахованих

1513012

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції,
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям
Служби безпеки України, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і

грн.

Кошторис на 2017 рік

грн.

Кошторис на 2017 рік

осіб

грн.

%

Звіт форма "4 - пільга" за 2016

Розрахунково(відношення обсягу над
кількості осіб за місяць)

начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної

Забезпечення надання пільг передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян,
визначеним підпрограмою
Затрат
витрати на надання пільг з оплати житловокомунальних послуг
Продукту
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)
Ефективності
середній розмір пільги з оплати житлово-комунальних
послуг
Якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до
нарахованих

1513013

грн.

осіб

грн.

Кошторис на 2017 рік

Звіт форма "4 - пільга" за 2016

Розрахунково(відношення обсягу над
кількості осіб за місяць)

%

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на
житлово-комунальні послуги

Забезпечення надання інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян,
визначеним підпрограмою
Затрат
витрати на надання пільг з оплати житловокомунальних послуг
Продукту

грн.

Кошторис на 2017 рік

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)
Ефективності
середній розмір пільги з оплати житлово-комунальних
послуг
Якості
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

1513014

осіб

грн.

Звіт форма "4 - пільга" за 2016

Розрахунково(відношення обсягу над
кількості осіб за місяць)

%

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту
рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20
Закону України "Про захист рослин", громадянам,
передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою
статті 29 Закону України "Про культуру", частиною
другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та
бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне
користування житлом, опаленням та освітленням

Забезпечення надання пільг передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян,
визначеним підпрограмою
Затрат
витрати на надання пільг з оплати житловокомунальних послуг

Продукту
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)
Ефективності
середній розмір пільги з оплати житлово-комунальних
послуг
Якості
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих
Надання пільг багатодітним сім'ям на житловокомунальні послуги

1513015
Забезпечення надання пільг передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян,
визначеним підпрограмою
Затрат

грн.

осіб

грн.

%

Кошторис на 2017 рік

Звіт форма "4 - пільга" за 2016

Розрахунково(відношення обсягу над
кількості осіб за місяць)

витрати на надання пільг з оплати житловокомунальних послуг

грн.

Продукту
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)

Кошторис на 2017 рік

осіб

Ефективності
середній розмір пільги з оплати житлово-комунальних
послуг
Якості
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

Звіт форма "4 - пільга" за 2016

грн.

Розрахунково(відношення обсягу над
кількості осіб за місяць)

%

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

1513016

Забезпечення надання пільг передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян,
визначеним підпрограмою
Затрат
витрати на надання субсидій на оплату житловокомунальних послуг
Продукту
кількість отримувачів субсидій

грн.

Кошторис на 2017 рік

грн.

Форма №1 субсидії (акт)

осіб

Ефективності
середній розмір субсидії на оплату житловокомунальних послуг, грн/місяць на 1 домогоподарство
Якості
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

грн.

%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

1

Найменування джерел надходжень

2

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

КПКВК

3

План видатків зві

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

4

5

6

7

спеціальни
8

Усього
1
2
3

0,00

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).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
Деражнянської
РДА

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Деражнянської РДА
(підпис)

