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17 серпня 2018 року м. Вараш

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, рішення 
Вараської міської ради від 31.07.2018 року № 1124 «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 програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми 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”.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника 
бюджетних коштів - управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Вараської міської ради.

mailto:finup@ukr.net
mailto:SObes2@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

-/7?
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Ч

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради_____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради_____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

З 0813220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

(КПКВК МБ) (КФКВК (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ______ 775,381______ тис. гривень, у тому числі

загального фонду - 0,000 тис. гривень 

та спеціального фонду - ______ 775,381______ тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік".
Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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".
Наказ Міністерства 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 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р." від 31.07.2018р. №1124.

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
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0813223 1060

Підпрограма 1: 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 ф інансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

______ _____________________ ________________________________ ___________________________________________ _____________ і______ ______  (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК
Підпрогама/завдання бюджетної програми

2
Загальний

Фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0813223 1060

Підпрограма 1: 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

Усього 0,000 775,381 775,381

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

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми

КПКВК
Загальний

Фонд
Спеціальний

Фонд
Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програмаї

П ідпрограма 1
Усього



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1 813223

Підпрограма 1: 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 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
затрат

кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових 
умов од.

Рішення виконкому 
від 29.11.2006 № 568 та 
від 03.04.2013 №66 2

продукту

кількість придбаних квартир (будинків) од.

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 2

загальна площа придбаного житла кв.м

Розрахунок розподілу 
субвенції на надання 
грошової компенсації на 
2018 рік 69,17

ефективності

середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)
тис. грн. розрахунково 

(775,381тис.грн./2 од.) 387,6905

середня вартість 1 кв. м. придбаного житла грн.

розрахунково
(775,381тис.грн./69,17
кв.м.) 11209,79

якості
частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують 
поліпшення житлових умов % розрахунково (2 /2 *100) 100



11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:
(тис.грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатнії) до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
Разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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:
Заступник начальника фінансового управління, 
начальник бюджетного відділу

Т.Б.Сич

Р.А.Котяш


