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НАКАЗ

'/-PmoSnwJi

м.Вараш

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, рішення
Вараської міської ради від 28.02.2018р. №1032 "Про бюджет м.Вараш на 2018
рік, рішень Вараської міської ради від 18.05.2018р. №1076, від 17.07.2018р.
№1120, від 31.07.2018р. №1124, від 19.09.2018р. № 1161“Про внесення змін до
бюджету м. Вараш на 2018 рік”, на виконання наказу Міністерства фінансів
України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм управління
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської
міської ради на 2018 рік за КПКВКМБ:
- 0813220 “ Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для окремих категорій населення відповідно до
законодавства”;
- 0813100“ Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю в установах соціального обслуговування ”.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника
бюджетних коштів - управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник фінансового управління

В. Тацюк

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Н аказ М іністерства ф ін ан сів У країни
2 6 . 08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Вараської міської ради
(н ай м ен уван н я гол овн ого розпоряд ни к а кош тів м ісц евого б ю дж ету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської
міської ради
(н ай м ен уван н я м ісц ев ого ф ін ан сов ого орган у)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0800000
(КПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)

0810000
(КПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради______________
(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального
______ _____________________________ обслуговування_________________________________________________________
(КПКВК МБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

10 886,710 тис. гривень, у тому числі загального фонду -10462,591 тис.гривень та спеціального ф онду-424.119 тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України. Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Закон України "Про соціальні послуги", Закон України "Про основи соціального захисту бездомнихосіб і безпритульних дітей", Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" Закон України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", Закон України "Про реабілітації інвалідів в Україні".
Постанова КМУ від 14.01.2004 р. N 12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку".
Постанова КМУ від 29 .12. 2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",
Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери".
Постанова Кабінету Міністрів України № 1686 від 08.12.2006 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів"; Постанова Кабінету Міністрів України № 757 від 23.05.2007 "Про
затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда".
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018р. від 28.02.2018р. № 1032.
Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р." від 18.05.2018р. № 1076; від 17.07.2018р. №1120.
Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р." від 19.09.2018р. № 1161.
Наказ Мін.праці та соц.політики Укр. Мін. охорони здоров'я Укр. від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення".
Наказ Мін.фін.Укр.,Мін.праці та соц.політики Укр. від 27.09.2010р. N 1097/290 "Прозатвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" із змінами, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. N 2456-УІ.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров'я України № 308/519 від 05.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення "; Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 №452 "Про затвердження Державного стандарту денного догляду"; Наказ Міністерства соціальної
політики України від 23.08.2013 №527 "Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги денного догляду, шо надається відповідно до Дердавного стандарту денного догляду"; Наказ
Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 №505 "Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвапідів".
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Кузнецовськ затверджено рішенням Кузнецовської міської ради від 29 липня 2010 р. №152
Положення про комунальний заклад "Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвапідів" імені З.А.Матвієнко від 09 червня 2017 року №820
М ета бю дж етної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах
соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

кпквк

КФКВК

1

0813104

1020

Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

2

0813105

1010

Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8.

Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
(тис.грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрогама/завдання бюджетної програми 2

1

2

3

1

0813104

1020

4
Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю

2

0813 1 0 5

1010

Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, не здатних до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю, а також громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах
Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг
особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
Завдання 1: Забезпечення діяльності центрів
професійної реабілітації інвалідів та центрів
соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів
праці та соціального захисту населення

Усього
9.

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

5

6

7

3 573,270

6 0 ,200

3633,470

3573,270

6 0,200

3633,470

6889,321

363,919

7253,240

6889,321

363,919

7253,240

10462,591

424 ,1 1 9

10886,710

Загальний
фонд
3

Спеціальний
фонд
4

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової
програми та підпрограми
1
Регіональна цільова програмаї
Підпрограма 1
Усього

КПКВК
2

Разом
5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
№

з/п
1
і

кпквк
2
0813104

Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення
показника

4
3
5
6
П ід п р о гр ам а 1: Заб езп еч ен н я со ц іальн им и п ослугам и за м ісцем п р о ж и ван н я гром адян , які не здатні до сам о об сл уговуван н я у зв'язку з

.

п охилим віком , х в о р о б о ю , ін валідн істю
Завдан ня 1: Заб езп еч ен н я со ц іальн им и п ослугам и за м ісцем п р о ж и ван н я гром адян , не здатни х до сам ооб сл угов уван н я у зв'язку з похилим
віком , х во р о б о ю , ін валідн істю , а так о ж гром адян, які п ер ебу ваю ть у складн их ж иттєви х обстави нах

затрат
од.

1

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання

од.

Положення про територіальний центр
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) міста Кузнецовськ
Штатний розпис на 2018 рік, Положення про
територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Кузнецовськ
Штатний розпис на 2018 рік

кількість штатних одиниць персоналу
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги

од.

Штатний розпис на 2018 рік

51,25

од.

Штатний розпис на 2018 рік

41,75

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)

осіб

Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію
обслуговування (надання соціальних послуг)
тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)

у тому числі з V групою рухової активності

осіб

відповідно до медичних списків

осіб

Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію
обслуговування (надання соціальних послуг)
тер.центрами соц.обслуг(надання
соц.послуг),зведення планів по мережі, штатах і
контингентах

кількість установ
од.
кількість відділень

4

-

продукту

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних
послуг)

2045
7

2045

ефективності
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника
які надають соціальні послуги

осіб

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи
територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік
якості

грн.

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб,
які потребують соціальних послуг
%

розрахунково (2045 осіб/41,75 шт.од.)
розрахунково (3573270 грн./2045 осіб)

розрахунково (2045/2045)* 100

49
1747

100

2

0813105

П ід п р о гр ам а 2: Н адання р еабілітац ій ни х п о слу г о собам з ін валідн істю т а дітям з ін валідн істю
З авдан н я 1: Заб езп еч ен н я діял ьн о сті ц ентрів п р о ф есій н о ї р еаб іл ітац ії о сіб з ін валідн істю та центрів со ц іал ь н о ї р еаб іл ітац ії дітей з
ін валідн ісю сф ери органів праці та со ц іал ьн о го зах и сту населення
затрат
«
кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
Положення про комунальний заклад
"Вараський міський центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів" імені
од.
З.А.Матвієнко від 09 червня 2017 року №820
кількість штатних одиниць
продукту

кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні
послуги
ефективності
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідність та дитини з інвалідністю
на рік

од.

Штатний розпис на 2018 рік

осіб

План по мережі, штатах і контингентах
установ, що фінансуються з місцевого
бюджету на 2018 рік, орієнтовний план
набору дітей з інвалідністю (програма
стаціонарного перебування) у 2018 році

тис.грн.

кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні
заклади
якості

осіб

відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами ( з
числа зарахованих у Центрі)

%

частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні
заклади, від загальної їх чисельності

%

розрахунково (7253,240 тис.грн./63 особи
індивідуальні плани реабілітації дітей з
інвалідністю

розрахунково (63/63 )*100
розрахунково (3 /63)* 100

1

67,75

63

115,131
3

100
5

11

Д ж ерела фінансування інвестиційних проектів у р озр ізі підпрограм2:

(тис.грн)

Код

1

Найменування джерел
надходжень

2

КПКВК

3

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
4

спеціальний
фонд
5

План видатків звітного періоду

Разом
6

загальний
фонд
7

спеціальний
фонд

Разом

8

9

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3
загальний
фонд
10

спеціальний
фонд
11

Разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

12

13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування
(за видами)
Усього

' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвесттиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління праці та соціального захисту населення
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Т.Б.Сич

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н аказ М ін істерства ф ін ан сів У країни
2 6 . 0 8 .2 0 1 4 № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Н аказ / розпорядчий докум ен т

Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Вараської міської ради__________
(най м ен уванн я головн ого р озпорядни ка кош тів м ісцевого бю дж ету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської
міської ради
(най м ен уванн я м ісцевого ф ін ан со в о го органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
0800000
(КПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника)
‘м

0810000
(КПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0813220
(КПКВК МБ)

(КФКВК

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду та спеціального фонду -

______ 1 782,245______ тис. гривень, у тому числі
________ 0,000________ тис. гривень
______ 1 782,245______ тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України;
Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
Постанова КМУ від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх
сімей";
Постанова КМУ від 18.04.2018 № 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України";
Постанова КМУ від 28.03.2018 № 214 "Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей";
Розпорядження голови Рівненської обласної держ авної адміністрації від 16.07.2018 № 470 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету на 2018 рік";
Розпорядження голови Рівненської обласної держ авної адміністрації від 16.07.2018 № 472 "Про затвердження розподілу субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю 1 - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах,визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, на 2018 рік";
Рішення Рівненської обласної ради від 07.09.2018 № 1099 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік";
Наказ М іністерства соціальної політики України 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Рішення Вараської міської ради від 31.07.2018р. № 1124 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р." ;
Рішення Вараської міської ради від 19.09.2018р. №1161 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р.".
М ета бюджетної програми
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

7.
№ з/п

1

2

8.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
Назва підпрограми
КПКВК
КФКВК

0813222

0813223

1060

Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 1114 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

1060

Підпрограма 2: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
(тис.грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрогама/завдання бюджетної програми
2

1

2

3

4

1060

Підпрограма 1: Грошова компенсація за
належні для отримання жилі приміщення
для внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11-14 частини другої
статті 7 або учасниками бойових дій
відповідно до пунктів 19-20 частини
першої статті 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов

1

0813222

Загальний
фонд
5

Спеціальний
Фонд
6

0,000

1006,864

Разом
7

1006,864

2

0813223

1060

Завдання 1. Забезпечення виплати
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11-14 частини другої
статті 7 або учасниками бойових дій
відповідно до пунктів 19-20 частини
першої статті 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов

0,000

1006,864

1006,864

Підпрограма 2: Грошова компенсація за
належні для отримання жилі приміщення для
сімей загиблих учасників бойових дій на
території інших держав, визначених у абзаці
першому пункту 1 статті 10 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», для осіб з інвалідністю І
II групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з перебуванням у
цих державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов

0,000

775,381

775,381

Завдання 1. Забезпечення виплати грошової
компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав,
визначених у абзаці першому пункту 1 статті
10 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", для
осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа
учасників бойових дій на території інших
держав, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з перебуванням у
цих державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов

0,000

775,381

775,381

0,000

1782,245

1782,245

КПКВК

Загальний
Фонд

2

3

Спеціальний
Фонд
4

Усього
9.

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової
програми та підпрограми
1
Регіональна цільова програмаї
Підпрограма 1
Усього

Разом
5

10.

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п

КПКВК

1

2

1

813222

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення
показника

3
4
5'
•
6
Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов
Завдання 1. Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов
затрат
Розрахунок розподілу
субвенції на надання
грошової компенсації на
од.
кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов
1
2018 рік
продукту
Розрахунок розподілу
субвенції на надання
грошової компенсації на
•
од.
кількість придбаних квартир (будинків)
1
2018 рік
Розрахунок розподілу
субвенції на надання
грошової компенсації на
кв.м
загальна площа придбаного житла
89,82
2018 рік
ефективності
розрахунково
тис. грн.
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)
1006,864
(1006,864тис.грн./1 од.)
розрахунково
(1006,864тис.грн./89,82
грн.
середня вартість 1 кв. м. придбаного житла
кв.м.)
11209,80
ЯКОСТІ

частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення
житлових умов

2

813223

%

розрахунково (1/1 *100)

100

Підпрограма 2: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
Завдвння 1Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових
дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
затрат

кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових
умов
продукту

кількість придбаних квартир (будинків)

Розрахунок розподілу
субвенції на надання
грошової компенсації на
2018 рік

од.

од.
•

загальна площа придбаного житла
ефективності
середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)

середня вартість 1 кв. м. придбаного житла
якості
частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують
поліпшення житлових умов

кв.м

Розрахунок розподілу
субвенції на надання
грошової компенсації на
2018 рік
Розрахунок розподілу
субвенції на надання
грошової компенсації на
2018 рік

гри.

розрахунково
(775,381тис.грн./2 од.)
розрахунково
(775,381тис.грн./69,17
кв.м.)

%

розрахунково (2 /2 * 100)

тис. грн.

2

2

69,17

387,6905

11209,79

100
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Д ж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:

(тис.грн)

Код

1

Найменування джерел
надходжень

2

КПКВК

3

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
загальний
фонд
4

спеціальний
фонд
5

План видатків звітного періоду

Разом
6

загальний
фонд
7

спеціальний
фонд
8

Разом
9

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3
загальний
фонд
10

спеціальний
фонд
11

Разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

12

13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування
(за видами)
Усього

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвесттиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління праці та соціального захисту населення
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

1 У^Ул/і-

Т.Б.Сич

