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ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
м.Запоріжжя

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм
Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правил
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за
№1103/25880, відповідно до рішення сесії Запорізької районної ради від 23
листопада 2018 №1 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної
ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018 рік»
НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних, програм на 2018 рік
(головний розпорядник бюджетних коштів
управління соціального
захисту населення), які затверджено спільним наказом управління
фінансів та управління соціального захисту населення від 02.02.2018року
№17/5 (зі змінами) виклавши їх у новій редакції, а саме за:
за ТПКВКМБ 0813010 «Надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот»;
за ТПКВКМБ 0813020 «Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу» ;
за ТПКВКМБ 0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» ;
за ТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю»;
за ТПКВКМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)»;
за ТПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

Начальник управління соціального
захисту населення Запорізької
районної державної адміністрації
Запорізької області

Начальник управління
фінансів Запорізької районної
державної адміністрації
Запорізької області
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖ
ЕНО
Н
аказ/розпорядчийдокум
ент
УправліннясоціальногозахистунаселенняЗапорізької
РДА_________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управлінняф
інансівЗапорізькоїРДА______
(найменування місцевого фінансового органу)

02. 02 .2018 № 17/5

Зізм
інам
ивнесеним
инаказом/^/ від ^4. /Л

,18р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ)

2. _0810000
(КПКВК МБ)

3. 0813020
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу________________________

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —_2704,380_ тис. гривень, у тому числі загального фонду —
_2704,380_ тис. гривень та спеціального фонду - ______-_____тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми__Постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 77
"Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам"

Постанова від 4 лютого 1995 р. N 89 Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива, рішення сесії Запорізької районної ради
від 23.11.2018 №1 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний
бюджет на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива
та скрапленого газу
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

кпквк

КФКВК

і

0813021

1030

Назва підпрограми

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
0813022

2

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)
№

з/п
1
і

2

КПКВК

КФКВК

2

3

0813021

0813022

1030

1030

Підпрограма/завдання
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

4

5

6

7

464,999

-

464,999

464,999

-

464,999

2239,381

-

2239,381

2239,381

-

2239,381

2704,380

-

2704,380

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та
скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним
підпрограмою 1
1Іадання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Забезпечення надання субсидій на придбання твердого палива та
скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним
підпрограмою 2
Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

•

У сього

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

з/п
1

кпквк

Назва показника

2

3

0813021

Підпрограма

і

Завдання

і

затрат

2

продукту

1.

кількість отримувачів пільг з придбання твердого
палива, домогосподарств

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Значення показника

4

5

6

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян,
визначеним підпрограмою 1
Тис.грн.
Рішення Районної ради №
464,999
2 від 22.12.2017 «Про
районний бюджет на
2018 рік»

осіб

2.

кількість отримувачів пільг з придбання
скрапленого газу, домогосподарств
осіб

3

ефективності

1.

середній розмір витрат на надання пільг на
придбання твердого палива, грн/домогосподарство
середній розмір витрат на надання пільг на
придбання скрапленого газу,
грн/домогосподарство
якості

2.

4
1.

питома вага відшкодованих пільгових послуг до
нарахованих
2

1

0813022

Підпрограма

грн/домогос
грн/домогос

Форма 4 пільга « звіт
щодо надання пільг
категоріям громадян за
рахунок субвенцій з
державного бюджету
місцевим бюджетам»
Форма 4 пільга « звіт
щодо надання пільг
категоріям громадян за
рахунок субвенцій з
державного бюджету
місцевим бюджетам»

270

48

Розрахунок

1682,33

Розрахунок

224,37

X
%

Розрахунок

100

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

Завдання

1

затрат

2

продукту

1.

кількість отримувачів пільг з придбання твердого
палива, домогосподарств

Забезпечення надання субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян,
визначеним підпрограмою 2
Тис.грн.
Рішення Районної ради №
2239,381
2 від 22.12.2017 «Про
районний бюджет на
2018 рік»

осіб

Форма 4 пільга « звіт
щодо надання пільг
категоріям громадян за
рахунок субвенцій з
державного бюджету
місцевим бюджетам»

527

2.

кількість отримувачів пільг з придбання
скрапленого газу, домогосподарств

3

ефективності

1.

середній розмір витрат на надання пільг на
придбання твердого палива, грн/домогосподарство
середній розмір витрат на надання пільг на
придбання скрапленого газу,
грн/домогосподарство

4

69

Од.

Форма 4 пільга « звіт
щодо надання пільг
категоріям громадян за
рахунок субвенцій з
державного бюджету
місцевим бюджетам»

грн/домогос

Розрахунок

4185,62

грн/домогос

Розрахунок

486,35

ЯКО СТІ

X

питома вага відшкодованих компенсацій до
нарахованих, %

І.

%

Розрахунок

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

1

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Н адходж ення із
бю дж ет у
Інш і дж ерела
ф інансування (за видами)

3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
за г а л ь н и й

с п е ц іа л ь н и й

ф онд

ф онд

4

5

План видатків звітного
періоду

р а зо м

6

X

за г а л ь н и й

с п е ц іа л ь н и й

ф онд

ф онд

7

8

р азом

9

X

(тис, грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту123
джерела
за г а л ь н и й
с п е ц іа л ь н и й
р азом
фінансування
ф онд
ф онд
10

п

12

13

X

Інвестиційний проект 2
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2 Пункт 1 1 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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Г.В.Круподера___
(підпвк5)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(ініціали та прізвище)

/У
—
(підпис)

А.Г.Борисенко
(ініціали та прізвище)

