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23 вересня 2019 року м. Камінь -  Каширський №19

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства

їм від 10 вересня 2014 року за №1 104/25881, зі змінами, та розпорядження 
пфіпоіго заступника голови райдержатщіністрапії №135 від 23.09.2019 р. «Про 
і |Нс|.'Є!|і і я {мін міжбюджетпих трансфертів з місцевих бюджетів на 2019 рік»
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1){(ірсги зміни до паспорта бюджетної програми районного бюджету на 2019
І управлінню соціального захисту населення за КГІКВК:

301 1 «Падання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
тегоріям громадян відповідно до законодавства»;

ЇЖІ ЗО 12 «Надання субсидій населенню для відшкодування виплат на оплату 
! житлово-комунальних послуг».

Г* ь  н  о  і  
аго Максим Демидюк



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року№  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

й. Л  , 0 9 . М О !р . і У { $ >

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг 
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17368,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  17368.3 тис. гривень та спеціального фонду - ____тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік».
3. Бюджетний кодекс України.
4. Постанова КМУ в ід2 1.10 1995р №848. зі змінами.
5. Рішення Камінь-каширської районної ради від 14.12.2018р. №  34/4 «Про районний бюджет на 2019 рік».
6. Розпорядження першого заступника голови Камінь-Каширської районної ради від 23.09.2019р.№145

б.Цілі державної політикана досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

/№ Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7.Мета бюджетної програми : забезпечення у наданні житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

8.3авдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг

9.Напря.ми використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



V —

Надання субсидій населенню для відшкодування житлово-комунальних послуг 17368,3 17368,3

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та
підпрограми КПКВК

Загальний
фонд

СПбЦіЗлЬНИЙ фонд Разом

і 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2 >

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Цжерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відшкодування субсидій 
населенню для відшкодування 
житлово-комунальних послуг

гис.грн. Кошторис 17368,3 17368,3

Кількість отримувачів цомогосподарств Звітність 7492 7492

2 продукту

Кількість отримувачів домогосподарств Звітність 7492 7492

3 ефективності
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серння 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
1-І01*00 / п лопппатчгй п л іти л ііт  ****' /ЛмА^іі^П»

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

„ш  < 4 3 .  0 9 .  . 1 ^ /9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської районної державної адміністрації 

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813011 1060 Надання пільг на житлово-комунальнихпослуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  9287,Зис. гривень, у тому числі загального фонду -  9287,3 тис. гривень та спеціального фонду - ____тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України.
2. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2019 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 ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
7. Закон України «Про статус 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 «Про 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».
28. ПКМУ від 29.01.2003 № 117 « Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
29. ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок 

субвенції з державного бюджету».
30. ПКМУ б ід  01.0o.SG N2 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
31. ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
32. Розпорядження першого заступника голови Камінь-Каширської районної ради від 23.09.2019р.№ 145



б.Цілі державної політикана досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню.

/№ Ціль держ авної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

7,Мега бюджетної програми : забезпечення у наданні пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. 

8.Завдання бюджегної програми

№ з/п Завдання

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

9.Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрям використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послу 
відповідно до закодавства

г окремим категоріям громадян 9287,3 9287,3

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК ^

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом
тг

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

11 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд усього

1 3 4 5 6

1 затрат

Розмір відш кодування п ільг на ЖКП
населенню тис.грн. Кошторис 9287,3 92о7,3

К' іькість отримувачів пільг (включаючи осіб Звітність 44502 44502
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