
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської

районної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної
адміністрації_____ __________________ _________________
(найменування місцевого фінансового органу) /
ОІУ. 0У - _______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000______ Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_____Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813040 ______ Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям______________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 48161,603 тис. гривень, у тому числі загального 48161,603 тис, гривень та
спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми__Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. №2456-УІ., закон України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року № 2811-XII (зі змінами); закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям» від 01.06.2000 року № 1768-ІІІ (зі змінами); постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і 
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (зі змінами); постанова КМУ від 24.02.2003 року» № 250 «Про затвердження Порядку 
призначення ̂ виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами); постанова КМУ від 22.02.2006 року № 189 «Про 
затвердження Порядку призначення виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 
можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» (зі змінами); постанови КМУ від 20.06.2018 року № 512 «Деякі питання 
реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»; наказ Міністерства



фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 
793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 19.014.2017р. № 659 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний 
захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 
рік»
6. Мета бюджетної програми_______ Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям, тимчасової допомоги дітям

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

2 0813042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини

3 0813043 1040
.

... —  .  ■ -  *• *

Надання допомоги при народженні дитини

4 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5 0813045
•

1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям

6 0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям

7' 0813047 1040
.

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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

N
з/п КПКВК

■ .....-

КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми 2 Загальний фонд Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 .............4 .............................. 5 6 7

Підпрограма 1

1 0813041 1040 Завдання: Забезпечення надання жінкам, 
які не застраховані в системі 
загальнообов'язко-вого державного

278,569 0,000 278,569



1 :
; соціального страхування, допомоги у 
зв'язку з вагітністю і пологами

і ■
й  < ' • • .. . ... „.і Підпрограма 2

2! 0813042 1040 Завдання: Забезпечення надання 
допомоги при усиновленні дитини 19,908 0,000 19,908

• і Підпрограма 3

31 0813043
,............

1040 Завдання: Забезпечення надання 
допомоги при народженні дитини 21594,295 0,000 21594,295

-.... . . .... Підпрограма 4

4

1 ::

0813044
:

1040 Завдання: Забезпечення надання 
допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

3486,861 0,000 3486,861

Підпрограма 5

5
і...

0813045
І, •

1040 Завдання: Забезпечення надання 
допомоги на дітей одиноким матерям 10192,199 0,000 10192,199

[ ■• І | ; ц , X 1 •„ Підпрограма 6

6
|
1 :

0813046 '
------- -̂--------

1040

-

Завдання: Забезпечення надання
тимчасової державної допомоги дітям
—----.:—--- ---------- ------------- ------------------

114,481 0,000 114,481

і------------- :
7 0813047

Шві'
1040

Підпрограма 7
Завдання: Забезпечення надання
державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям

12475,290 0,000 12475,290

Усього: 48161,603 0,000 48161,603



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК СпеціальнийЗагальний фонд фонд Разом

1 2 3 4 5

Усього • І !

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця д ЖЄрЄЛО інформації 
виміру Значення показника

" — ■ 
1

.
2 3 4 5..............  *................................... . 6

{... .... . 1... ..... ........... Підпрограма 1

0813041І
Завдання: Забезпечення надання жінкам, які 
страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і

не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального 
пологами

1 Показники продукту
кількість одержувачів допомоги у зв'язку 3 
вагітністю та пологами

осіб Журнал обліку заяв 165

2 Показники ефективності
середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю 
та пологами

грн. розрахунково
,. „. ... І .... ... _ ., ,■ -• - „■ .. ... ... ... .. ,. .- , ... . ;

1684

Підпрограма 2 .. .... .........  • 1........ .......................... \

0813042 Завдання: Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

1 Показники продукту |



кількість одержувачів одноразової частини 
допомоги при усиновленні дитини

осіб і Журнал обліку заяв
;: І

1

кількість одержувачів щомісячної частини 
допомоги при усиновленні дитини

осіб Журнал обліку заяв
:

1

2 Показники ефективності і

середній розмір одноразової частини допомоги 
при усиновленні дитини

грн. розрахунково
І

... ........ . ....................................
10320

■ :::
середньомісячний розмір щомісячної частини 
допомоги при усиновленні дитини

грн. і розрахунково 860

Підпрограма 3 і
'
0813043 Завдання: Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

1 Показники продукту
кількість одержувачів одноразової виплати 
допомоги при народженні дитини

осіб Журнал обліку заяв 493

■ кількість одержувачів щомісячної виплати 
допомоги при народженні дитини, яка 
народилася після ЗО червня 2014 року,

осіб Журнал обліку заяв 1363

г -
кількість одержувачів щомісячної виплати 
допомоги при народженні першої дитини, яка 
народилася до^ЗО червня 2014 року

осіб Журнал обліку заяв 

♦ .

49

•

кількість одержувачів щомісячної виплати 
допомоги при народженні другої дитини, яка 
народилася до ЗО червня 2014 року

осіб Журнал обліку заяв 105

кількість одержувачів щомісячної виплати 
допомоги при народженні третьої та наступної 
дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року

осіб Журнал обліку заяв
•

29

2 Показники ефективності
середній розмір одноразової виплати допомоги 
при народженні дитини

грн. розрахунково
......... ......•_____ ...

10320

середньомісячний розмір щомісячної виплати 
допомоги при народженні дитини, яка 
народилася після 30 червня 2014 року

грн. ..................................................розрахунково
\••:

860



І
і
!

середньомісячний розмір щомісячної виплати 
допомоги при народженні першої дитини, яка 
народилася до ЗО червня 2014 року

грн.

...............................:

розрахунково 860

іі ; •
...................

середньомісячний розмір щомісячної виплати 
допомоги при народженні другої дитини, яка 
народилася до 30 червня 2014 року

грн. розрахунково 1075

| : середньомісячний розмір щомісячної виплати 
допомоги при народженні третьої та наступної 
дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року

грн.
:
■•:

розрахунково 1577

г — Підпрограма 4 \

------------------

І..... 0813044 Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1
—

•
Показники продукту

г кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 
6 років, над якими встановлено опіку чи 
піклування

осіб [Журнал обліку заяв1' і і і
, ............... . . і ... . . .. ................. . . . . .;

1

■„і • кількість одержувачів допомоги на дітей віком 
від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи 
піклування

осіб Журнал обліку заяв
і
ї
І

75

2 Показники ефективності
' ■ ....1,1 1 1іІ

і середньомісячний розмір допомоги на дітей віком 
до 6 років, над якими встановлено опіку чи 
піклування

і
грн. розрахунково 

•
і  ■ ■:

3062

............ середньомісячний розмір допомоги на дітей віком 
від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи 
піклування

грн. розрахунковоі• \  гшгаі
3870

1
.

Підпрограма 5 .. ...... ....... ....... .,.д І ...... ...... ...... „............ ............. ....... „і
г------

...... 0813045 Завдання: Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

1 Показники продукту
.... . 1

: ; .

кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 
6 років одиноким матерям

осіб
•

;

Журнал обліку заяв
•.

. . . .  . . .  .............. ... .. . .. .  . . . .

108

Г — ■"
• Ы • 

і... ..
. кількість одержувачів допомоги на дітей віком осіб Журнал обліку заяв 346



від 6 до 18 років одиноким матерям
: 1 
1 
і

кількість одержувачів допомоги на дітей віком 
від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за 
денною формою навчання) одиноким матерям

осіб 1 Журнал обліку заяв
•!
• і І А : \•:!..................................................і

13

2 Показники ефективності
—

*... :....'.... '... :...■
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком 
до 6 років одиноким матерям

грн.
• Розрахунково 1531

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком 
від 6 до 18 років одиноким матерям

грн.
. Розрахунково 1909

Підпрограма 5
................ .... . '

0813046 Завдання: Забезпечення надання тимчасової ̂
— —і  в •

ержавної допомоги дітям

1 Показники продукту
кількість одержувачів тимчасової державної 
допомоги дітям віком до 6 років

осіб
Ш  кІМ I I

Журнал обліку заяв 4

кількість одержувачів тимчасової державної 
допомоги дітям віком від 6 до 18 років

осіб Журнал обліку заяв 7

2 Показники ефективності

♦

.............

І
..................

середньомісячний розмір тимчасової державної 
допомоги дітям віком до 6 років

•

грн. Розрахунково
................................. . . . ♦. . ..

765

■■Ч . : середньомісячний розмір тимчасової державної 
допомоги дітям віком від 6 до 18 років

грн. Розрахунково 954

0813047 Підпрограма 6

: Ш М і |  Ц '* Завдання: Забезпечення надання державної ссіціальної де»помоги малозабезпеченим сім'ям

1 Показники продукту

і ....... ..

кількість одержувачів, яким нарахована до  
виплати допомога

осіб Журнал обліку заяв 586

2 Показники ефективності
■

Середній розмір виплат малозабезпеченим сім’ям грн. Розрахунково 1770



(тис. грн)

ф ф .  ф . . .  211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код
І ЛіІ
(
;{ \  1? ;: 1 І

і
і  ;

1 \1....., . . ї ... ... ,. Д

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

характери
зують 

джерела 
фінансу

вання ................. І

загальний
фонд

... ........

]
спеціаль-1

ний ! разом 
фонд

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

Г
загальний спеціаль- 

фонд ний фонд разом

1 2 3 4 5 6£, . . 7 8 9 10 11 12 13.................. і[
1 Усього

' ;
| і

: 1 :Іі

1 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 інвестиційних проектів (програм).

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА (підпис)

В.І.Перова 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської

районної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної
адміністрації_________ ____________
(найменування місцевого фінансового органу)

3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000______ Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_____Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813020 _______ Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

скрапленого газу___________________________________________________________________________________________________________
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2697,540 тис. гривень, у тому числі загального 2697,540 тис. гривень та
спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми   Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-УІ., закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3552-ХІІ (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. № 3721 -XII (зі змінами), закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 796-ХІІ (зі змінами), закон України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991р. № 962-ХІІ (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998р. № 203 98-ВР (зі змінами),



закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1993р.№ 875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви 
нацистських переслідувань» від 23.03.2000р. № 1584-ІІІ (зі змінами), закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» від 20.12.1991р. № 2011-ХІІ (зі змінами), закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ (зі змінами), 
закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року № 2195-ІУ (зі змінами); закон України «Про державну службу 
спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 23.02.2006р. № 3475-ІУ (зі змінами); закон України «Про службу безпеки України» від 
25.03.1992р. № 2229-ХІІ (зі змінами); постанова КМУ від 21.10.1995р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» 
(зі змінами); постанова КМУ від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний держаний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами); постанова 
КМУ від 04.06.2015р. № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), наказ 
Міністерства соціальної політики України від 19.014.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської 
районної ради від 22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 рік» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій населенню на придбання твердого 
палива і скрапленого газу

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

N з/п к п к в к КФКВК
----------------- — ------------------------------------- -— ---- ------------------------------- ;-------------------------------------!

Назва підпрограми
1 0813021 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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, 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 на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

2 0813021 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



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, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально- 
виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через 
хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових 
обов’язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання службових обов’язків, на придбання твердого палива

3 0813021 1030
■

і
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 придбання твердого палива

4 0813021 1030 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною 
четвертою статті 20 Закону України "Про  захист рослин". громадянам, 
передбаченим пунктом "Гчастини 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 придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива

5 0813021 1030 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

6 | 0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу

...................................... ......................_ • • • — ■ .............- -................_  - _ ...................і

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



N
з/п к п к в к КФКВК

...........................................................
Підпрограма / завдання бюджетної 

програми 2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 ;
Підпрограма 1

1 0813021 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на придбання твердого палива та 
скрапленого газу окремим категоріям 
громадян, визначеним підпрограмою

::
89,65376 0,000

■

і

89,65376 :! і
...- ' . 1

Підпрограма 2 :
. . . .  ...

|
|

2 0813021
!/ .,■„ • . ;

■' .-V . І

1030
■

...................................
Завдання: Забезпечення надання пільг 
на придбання твердого палива окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

:
2,400

::

•
;

0,000

ІІ1і
2,400 ;і

'
:
:

• Підпрограма 3
.......... к

3 0813021 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на придбання твердого палива окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

' ■ ' : : :
14,300

:
0,000 14,300

Підпрограма 4 : і
..............................................................................................................................  і

4 0813021 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на придбання твердого палива окремим 
категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

53,452 0,000

іі:
53,452

\і
?

Підпрограма 5

5 0813021 1030

.

Завдання: Забезпечення надання пільг 
багатодітним сім'ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім’ям, в 
яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а 
також сім’ям (крім багатодітних сімей), 
в яких не менше року проживають троє і

20,400 0,000

?: 1
20,400

І■ и
І
і

....... , .... . .... . , .. .... .. ... .......... .. .. ..................  ....... .... . . !



більше дітей, враховуючи тих, над 
якими встановлено опіку чи піклування, 
на придбання твердого палива та 
скрапленого газу

Підпрограма 6
6 0813022 1060 Завдання: Забезпечення надання 

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

2517,33424 0,000 2517,33424

..... . _ ; [ : ,  ̂ _ __ __

Усього: 2697,540 0,000 2697,540
- • • • .................................- • -

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к Загальний фонд Спеціальний

фонд Разом

1.. , , . ......................... .... ................ . , . ....... . .. ....... . .. с 2 3 4 5
[.... ............................................................................ 7.....

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п КПКВК Назва показника *~виміруЯ ДжеРело інформації Значення показника

1 2 3
1 : 

4 5
..../ І .. .. ....... ... . ___с

6

Підпрограма 1 1 ?

0813021 Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян,



визначеним підпрограмою

1 \
. Показники продукту :| і................ - Л....................................... :

;
•

кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

60

!І
|
і.............

кількість отримувачів пільг з 
придбання скрапленого газу

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

24

2 Показники ефективності *

І1 ; ( : 1 ; 1? :
середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн. розрахунково 1490

1 • |
з  1 |
І
1 .. ї

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання скрапленого 
газу

грн. розрахунково
;

'

125

3
—  - -

•і Показники якості '

і..
питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% ;
100

0813021 Підпрограма 2 :

Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

1 Показники продукту 1

~~ ' ' '
і
■

кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

2

2 \1............ . 3Показники ефективності .т: ~
і
середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн. розрахунково 1200

3 Показники якості

1 питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% 100



0813021 Підпрограма 3 І
І ■

Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

1 Показники продукту і

кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп.
:__..._____
Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

12

2 Показники ефективності '... ... ... ; }

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн. розрахунково 1192

3 Показники якості
питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих % і] ........................:

100

0813021 Підпрограма 4
Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою

1 Показники продукту
кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

23

2 Показники ефективності

'•
середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

, .. II. ..... .
грн. розрахунково

. . . .

2324

3 Показники якості
питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% 100

0813021 Підпрограма 5
' Завдання: Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких 

не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше



року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

1 Показники продукту
кількість отримувачів пільг з 
придбання твердого палива

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

17

кількість отримувачів пільг з 
придбання скрапленого газу

Домогосп. Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

0

2 Показники ефективності
середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання твердого палива

грн. розрахунково 1200

середній розмір витрат на надання 
пільг на придбання скрапленого 
газу

грн. розрахунково 0
[

3 Показники якості ;

питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до нарахованих

% 1: {
. ;..................:!...................................... ?

100

0813022 Підпрограма 6
Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

1 Показники продукту
кількість отримувачів субсидій на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу

домогосп 839

2 Показники ефективності
середній розмір субсидії на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу

грн. розрахунково 3000



3 Показники якості І
1.. . . . . . у •..: ... .- . ■ : .......  -і

питома вага відшкодованих 
субсидій до нарахованих

%
:

100
1_.... _...........і . .......... ...,. .............. ........... ̂ ;........... ...... і

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 

проекту2 3

Пояснення,
що

характери
зують

джерела
фінансу

вання

загальний
фонд

!
і.

спеціаль-„ , разом нии фонд
і...................: 1..... .....^

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 3 4 5 6; 7 8 9 10 11 12 13
Усього 1• і  

і

■
•

1 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 інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА

О.А.Селіна
(ініціали та прізвище)

В.І.Перова 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської

районної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної 
адміністрації__________________ _______________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000______ Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_____Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813010 _______ Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,_____________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот_________________
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 68145.788 тис, гривень, у тому числі загального 74075.947 тис. гривень та
спеціального фонду - 0.000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми __ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-УІ., закон України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3552-ХІІ (зі змінами), закон України «Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. № 3721-ХІІ (зі змінами), закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 796-ХІІ (зі змінами), закон України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991р. № 962-ХІІ (зі змінами), закон України «Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998р. № 203 98-ВР (зі змінами), 
закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1993р.№ 875-ХІІ (зі змінами), закон України «Про жертви



нацистських переслідувань» від 23.03.2000р. № 1584-ІІІ (зі змінами), закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» від 20.12.1991р. № 2011-ХІІ (зі змінами), закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ (зі змінами), 
закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року № 2195-ІУ (зі змінами); закон України «Про державну службу 
спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 23.02.2006р. № 3475-ІУ (зі змінами); закон України «Про службу безпеки України» від 
25.03.1992р. № 2229-ХІІ (зі змінами); постанова КМУ від 21.10.1995р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» 
(зі змінами); постанова КМУ від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний держаний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами); постанова 
КМУ від 04.06.2015р. № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), наказ 
Міністерства соціальної політики України від 19.014.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської 
районної ради від 22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 рік» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми _3абезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

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

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 0813011 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 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

2 0813011 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 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



1{

[ - 
і

інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, 
звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали 
інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям 
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 
утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту. інформації України, які загинули (померли), або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і і 
начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під 
час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

3 0813011 1030 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з і 
Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

4
і •і ; ;
: - :

0813011 1030 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною 
четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом 
Т'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

5 0813011 1030 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

6 0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)
N
з/п к п к в к КФКВК

.................

Підпрограма / завдання бюджетної „ .. ,
2 Загальний фонд програми ^

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

: . Підпрограма 1 ; :

1 0813011 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг] 7626,52825 0,000 7626,52825



на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою 1

і
іЗ■ і

Підпрограма 2 !
• ;

2 0813011 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

293,23372 0,000
І

1

293,23372
1- і 1;

Підпрограма 3 .........  . ... . 1  ...................
;•.......................................... |

3 0813011 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

і
310,72167 0,000

і

1' і  
1

310,72167
•:

Підпрограма 4 і :
|

4 0813011 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

:
1170,25472 і 0,000

; І;| : і... • і .:... .......... ;.......-

'

1170,25472

Підпрограма 5 ................ :і.............. :
■

5 0813011 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

;
566,63016 1 0,000

|

:•;. ‘ .■ ■! : 
566,63016 ;

'.......,.... Підпрограма 6 ;. '7.,. 7:... „.і.... . . . . .  .... ,.........
6 0813012 1060 Завдання: Забезпечення надання 

субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг

л ; 
58178,41948 0,000

]
58178,41948

■ 1
. .............................. ...

Усього: 68145,788 0,000 68145,788



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к •

. .

Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

г • ........ -  •
1 2 3 4 5

} :: І  ̂̂   ̂  ̂  ̂ ..  ̂̂ ..  ̂'  г  .. .. .. . ;

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
1 з/п к п к в к Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

Г Т "... 2 3 4 5 6
—

'
І , . . , .

Підпрограма 1
І
і
....  :

0813011 Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

1 Показники продукту
кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)

осіб Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

1609

2 Показники ефективності
1|

'
середній розмір витрат на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково 395

3 Показники якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

% 100

0813011 Підпрограма 2
г
11 Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян,



визначеним підпрограмою
1 Показники продукту ■

•
:

кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї')

осіб■
#

Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

72

2 Показники ефективності і: £
......................................... \ .............................................................. •

середній розмір витрат на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково
. ; і -

340

і 3  ! Показники якості •
■

г
і • і
1 ' 
1............

питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

%
.........................................;

100

| ;;____ ; 0813011 Підпрограма 3
Н~~
ІІ ■; 
\
І
(

Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян,; 
визначеним підпрограмою

і
і Показники продукту

кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)

осіб Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

84

2 Показники ефективності
середній розмір витрат на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково 307

3 Показники якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

% 100

0813011 Підпрограма 4
Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, 
визначеним підпрограмою

1 Показники продукту 1
: І1 ..........  . -;



/*■

І  ' '
: кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)

осіб Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

144

21  .... , ,.. ,. ... ’ Показники ефективності-- '
'11 \

середній розмір витрат на надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

грн. розрахунково 675

3 Показники якості 1........................................ |
І і

5'
питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

% 100
11

і-------; 0813011 Підпрограма 5 і
------"

і, ,. ....,. ...'
Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян,!) 
визначеним підпрограмою

1.1 Показники продукту
кількість отримувачів пільг (включаючи 
членів сім'ї)

осіб Звіт форма «4-пільга» 
за 2017 рік

224

І2  : Показники ефективності
--—--
11 середній розмір витрат на надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг
грн. розрахунково 211

з
і

Показники якості
Г  ~І '
і ......

питома вага відшкодованих пільгових послуг 
до нарахованих

% 100

[ .... . J

гчі-Нві'Н00о Підпрограма 6
і1 ' Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

і5 . . Показники продукту
!
іі , . ..... }

кількість отримувачів субсиді домогосп 4238

І2 Показники ефективності і !І
г -------
: середньомісячний розмір субсидії на оплату грн. розрахунково 1144



і.... ....І • І і житлово-комунальних послуг
--- ;------------------------- ---——

Із: 5 ........... .....; Показники якості
і
І •

:

. і;
питома вага відшкодованих субсидій до 
нарахованих

% 100

л
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код ■;•! і
•І І 
: | .... § ; 

Найменування і
джерел КПКВК 

надходжень ; і ■ і 
>

і і 
\.... ......... ........... .,......: і... ..........................._:

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту2 3 *

........................ ;
Пояснення,

що 1характери- | 
зують 

джерела 
фінансу

вання
г

1І
і

загальний і спеціаль- 
фонд ний фонд

I. . . . і . . .

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

1 2 і 3 4 і| 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ :[
Усього ; і

і
І '

: 1 ::
г

і
..............................................  .....................1

1 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 інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Новоайдарської

районної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ

Фінансового управління Новоайдарської районної державної
адміністрації_____________ __________________________ __
(найменування місцевого фінансового органу) /

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000______ Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_____Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3 4 5

3. 0813220 _______ Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)"1- (найменування бюджетної програми)

відповідно до законодавства______________________________________________________________________________________________
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 781,472 тис. гривень, у тому числі загального 781,472 тис. гривень та спеціального
фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми __ Конституція України від 28.6.1996р. № 254/96-ВР; Бюджетний кодекс України
від 08.07.2010г. № 2456-VI., закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3552-ХІІ (зі 
змінами), постанова КМУ від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний держаний реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами); постанова 
КМУ від 28.03.2018р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, 
а також членів їх сімей»; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження



програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), наказ Міністерства соціальної 
політики України від 19.014.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення сесії Новоайдарської районної ради від 
22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 рік»; розпорядження голови Новоайдарської районної державної адміністрації 
Луганської області від 27.06.2018 року № 168 «Про внесення змін до районного бюджету»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих 
категорій населення відповідно до законодавства

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

N з/п КПКВК . І КФКВК Назва підпрограми

1 0813223 1060 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)
N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми 2 Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1

1 0813223 1060 Завдання: Забезпечення виплати 
грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у

781,472 0,000 781,482
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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
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1 : 
1 Усього: 781,472 0,000 781,472

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)
~ ............................ .

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми кп квк Загальний фонд Спеціальний

фонд Разом
•«- ■ ' *..........!1 1 2 3 4 5 І

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N
1 з/п КПКВК

3

Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

і

1
; !  . . . . . . . . .  .. 2 3 4 5 6

о



Підпрограма 1
. . . -----------------------------------------------------------— ..................і----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- -

• { ■
..........................................;!.................................... ;

0813223 Завдання: 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

1 Показники затрат:
1-------- кількість осіб з інвалідністю, які 

потребують поліпшення житлових умов
осіб Звітність установ 1

кількість сімей загиблих осіб, які 
потребують поліпшення житлових умов

осіб Звітність установ

2 Показники продукту
кількість придбаних квартир (будинків) од. 1

(з Показники ефективності

:

середня вартість однієї придбаної 
квартири(будинку)

грн. розрахунково 781,472

4 Показники якості
частка забезпечених житлом осіб з 
інвалідністю, які потребують поліпшення 
житлових умов

% 100

'
■

частка забезпечених житлом сімей 
загиблих осіб, які потребують 
поліпшення житлових умов

%
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм1 2

(тис. грн)

Код

:

і. ..

■ ІІ і
' 1 1 ;

Найменування !
джерел КПКВК 

надходжень і•
\•| і 
іі І... і.... ...... .....„.... ... „.... „....: 1__ ... „.... „.......:

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери
зують

джерела
фінансу

вання

І 1
загальний спеціаль-, „ , разом фонд нии фонд
, , ........ !...............  ..... ;

загальний
фонд

в
спеціаль- ■
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

і 2 | 3 4 5 І 6і :■ ; 7 8 9 10 11 12 13
г

Усього і!...............Г ■і..........  ...........  -і

1 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 інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник УСЗН Новоайдарської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Новоайдарської РДА


