
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпстерства
фінансів України
26 08 20І4 Мы 836

ЗАТВЕРДЖЕНО.
Наказ / розпорядчий Документ
Шління соціальногозахисту населення Лиманськоїміської

Ш
(найменування головного розпорядника коштів місцевогобюджету)

наказ
ФінансовогоуправлінняЛиманськоїміської ради

(найменування місцевогофінансовоюоріапу)

(довша м. АНБ/%!?
/

ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2018 рік

1 0800000 Управління соціальногозахисту населенняЛиманської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населенняЛиманської міської ради2. 0810000

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0813020
Надання пільг та субсидій населеннюна придбання твердогота рідкого пічного побутовогопалива і

скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)| (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначстіі)/бюджетних асигнувань- 10635,8 тис. гривень.,м тому числі загального фонду- 10635,8 тис.гривснь та снеціштьногофонду- Ш тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетнийкодекс України, Констйтуція України, ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальногозахисту», ЗУ «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів

внутрішніхсправ ідеяких інших осіб та їх соціальний захист»,ЗУ «Про пожежну безпеку», ЗУ «Про службу безпеки України», ЗУ «Про соціальний захист військовослужбовцівта

членів їх сімей», ЗУ «Про міліцію», ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи», ЗУ «Про захист рослин», ЗУ «Про

культуру», ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу», ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про охорону дитинства», Постанова КМУ від 21.10.1995 М.» 848 « Про спрощенняпорядку надання

населенню субсидії для відшкодування витрат на оплатужитло-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», Постанова КМУ від

07.05.1998 М.) 1156 « Про новий розмір витрат на оплатужитлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання

житлової субсидії», Постанова КМУ від 04.03.02р. М.) 256 «Про затвердження Порядкуфінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм (

наказ міністерствафінансів України від 26.08.2014 р.м.) 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільовогометоду складання та виконання місцевих бюджетів», рішення

міської ради від 22.12.2017 М.) 7/40-1790 «Про бюджет об'єднаноїгромади на 2018 рік», рішення міської ради від 21.06.2018 М.) 7/50-2226, розпорядженняміського голови від 11.09.2018 М.)

460
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу.

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

М з/п Кі 1КВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 З 4

1 081302] 1030 Надання пільг на придбання твердогота рідкого пічного побутового палива і скрапленоготазу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства



Ь 2 ] 0813022і 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердогота рідкого пічного побутового палива і скрапленогогазу
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

М з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетноп
загальний фонд спеціальний фонд разомпрограми

[ 2 З 4 5 6 7
: Підпрограма 1:

Надання пільг на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і 901,70 0,00 901,7()
скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства

Завдання ]:
Забезпеченнянадання пільг на придбання

твердогопалива та скрапленогогазу окремим 88150 0,00 88160
категоріям громадян,визначеним

підпрограмою
Завдан ня 2:

2 Забезпеченняпокриття кредиторської
заборгованостьяка виниклау попередній рік

0813021 1030

20.10 000 20.10

Підпрограма 2:
Надання субсидій населенню для

відшкодування витрат на придбання 9734,]0 0,00 9734,10
твердого та рідкого пічного побутового

х палива і скрапленого газу
Завдання І:

Забезпечення надання субсидій населеннюдля
відшкодування витрат на придбання твердого 895570 0700 895570

та рідкого пічного побутового палива і

скраптеного газу
Завдання2:

2 Забезпеченняпокриттякредторськоі
заборгованостдяка виниклау попередній рік ,

0813022 1060

77840 О,00 778,4О

Усього 10635,80 0,00 10635,80

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн)

Назва сгіональноїцільовоі'п ог амита
.

р
.

р р КПКВК загальнии фонд спешальнии фонд разомпшпрограми
] 2 3 4 5

0,00
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

М З/П КПКВК Назва показника Одиниця
иу' , Джерелоінформації Значення показникаВ «.пру



3

0813021

Підпрограма ]:
Надання пільг на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу окремим категоріям
'

громадян відповідно до законодавства
Завдання 1:

Забезпечення надання пільг на придбання
твердого палива та скрапленого газу

окремим категоріям громадян, визначеним
підпрограмою

продутсгу
кількість отримувачівпільг з придбання

твердогопалива
110МОГОСПОЦЗРСТВ

Статистичназвітність 59100

кількість отримувачівпільг з придбання
скрапленогогазу

домогосподарств
Статистичназвітність 200

ефекти вності
середній розмір витрат на надання пільг на

придбання твердого палива
грн/

лоно гост іодарств
Розрахунок І294.іО

середній розмір витрат на надання пільг на
придбання скрапленогогазу

ірн/
доногоспоі'іарств

Розрахунок 15000

я кості
ПИТОУІЗ вага ВіДШКОДОВЗНИХПіЛЬГОВИХПОСЛУГ

ДО нарахованих
відео Розрахунок ] 00100

Завдання 2:
Забезпечення покриття кредиторської

заборгованості, яка виникла у попередній
рік

п роду кгу
Кількість отримувачівпільг на тверде пал иво

та скраплений газ, по яким виникла
кредиторськазаборгованість

[10И () ] "ОС поларств
Статистичназвітність

15.00

ефе кґи ви ості
Середні витрати на погашення кредиторської
заборгованості на одне домогосподарство
пільги на тверде паливо та скраплений газ

грп/
лоногосподарсттз

о

Розрахунок

134130

я кості
Рівень покриття кредиторськоїзаборгованості ВіІІС.

Розрахунок ] 00.00

0813022

Підпрограма 2:
Надання субсидій населенню для

відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу
Завдання 1:

Забезпечення надання субсидій населенню
для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу
продукту

кількість отримувачівсубсидій на придбання
твердогота рідкого пічного побутового палива

і скрапленогогазу
домогосподарств

Статистичназвітність
3205,00

ефективності



середній розмірсубсидіїна придбання
твердогота рідкого пічного побугового палива

і скрапленогогазу
ЦОМО ГОСПОДЗРСТВ

грн/

0

Розрахунок
3035,70

я кості
питома вага відшкодованихсубсидій до

нарахованих
відс. Розрахунок ] 00,00

Завдання 2:
Забезпечення покриття кредиторської

заборгованості, яка виникла у попередній
рік

про/ППУ
Кількістьотримувачівсубсидій на тверде
паливо та скраплений газ, по яким виникла

кредиторськазаборгованість
осіб

Статистичназвітність
525,00

ефективності
Середні витрати на погашення кредиторської
заборгованостіна одноготримувачаСУОСІШП

на тверде паливо та скраплений газ
грн/ осіб

Розрахунок

48165

я кості
Рівень покриття кредиторськоїзаборгованості відс. Розрахунок ] ОО,ОО

] 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розріЗі Підпрограм (тис.грн)

Касові видатки станом на . 4 4

, 4 4
4 . 4 Прогноз видатки; до Кінця реашзацн

1 січня 'ЗВП'НОГО періоду План видатшв 'ЗВІ'ГНОГО періоду , Щ 3 Пояснення що
“

інвестишиного проекту
“

Код ] іанмснування джерел надходжень КПКВК характеризують джерсла
загальний спеціальний загальний спеціалыіий загальний спеціальний фінансування

разом разом разом '
фонд фонл фонд фонд фонд фонд

] 2 3 4 ” 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Усього 0,00 0,00 0,00

”ГТ-* . ., . . , ,- '
КОД фу11КЦІОНШіЬНО]КііаСИфІКИЦП ВИІІЗ'ГКіВта КРЄДИТУВЗННЯОЮДЯСЄ'ГУ ВКЗ'ЗУЄ'ГЬСЯ :!ИШС Х ВППЗІІКУ» КОЛИ 0ЮД7КЄТН21 програма НВ ПОДІЛЯЄГЬСЯ на пщирограии.

2 . . .

ПУНКТ ] ] 'БЗПОВШОС'] ЬСЯ 'ПЛЬКИ ДЛЯ 'ЗЦ'ГВСРЛЖВНИХ у МІСЦСВОМУ бІОЦЖСТІ ВИ
з . - 4 . .с ,Прогноз внлатквв до кінця реалгзацн інвестишиногопроекту зазначається'; розолвкоюза роками.

Керівник УС'ГЕІНОВИ ГОЛОВНОГО РОЗІіі()рЯДНИК8.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

латків/иалаинякредитів на реалізацію інвестиційнихпроектів (програм).

М?
(ті-Міс)

Г.В.Мальченко
(інщіалн | прізвище)

Т.В.Пилипенко
у“ (Підпис) (інішалн 1 прізвище)


