
УКРА1НА
Грпшська мпська рада КиТвськоТ облает!

УПРАВЛ1ННЯ ПРАЦ1 ТА СОШАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ

НАКАЗ

вщ 22 жовтня 2021 року № 60-од

Про внесения змш до паспорту 
бюджетно! программ на 2021 рпс

ВЩПОВЩНО ДО Розпорядження МЮЬКОГО ГОЛОВИ 1рШНСЬК01 М1СБК01 

ради №194 вщ 21.10.2021р. та наказу М1н1стерства фшашлв Укра'Гни вщ 26 серпня 
2014 р. №836 „Про деяю питания запровадження програмно-цтьового методу 
складання та виконання мюцевих бюджет1в”, зареестрованого в Мппстерств1 
юстицп УкраТни 10 вересня 2014 р. за №1103/25880

Н А К А З У Е М О :

Внести зм1ни до паспорту бюджетно'/ программ на 2021 рй< управлшню 
пращ та сощального захисту населения 1рпшськоУ мюькоУ ради за 
КПКВК 0813222, виклавши Ух у новш редакшУ, що додаеться.

Начальник управлшня Петро ЗБРОЖЕК



ЗАТВЕРДЖЕНО

) Наказ М|н1стврства ф1нанс1в УкраГни 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакцГГ наказу М1н1стерства ф(нанс1е УкраТни 
В|Д 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управлшня пращ та совдального захисту населения 1рпшськоТ мхсысоТ 
ради

(наймснування головного розпорядннка

КОПГПВ М1СЦСВОГО б ю Д Ж С Т у )

22.10.2021 р. № 60-од

Паспорт
бюджетно! программ мкцевого бюджету на 2021 рж

0800000 Управлшня правд та социального захисту населения 1рпшськоТ мюысоТ ради 03317252
(код Программой класиф!кацй видатюв та (наймснування головного розпорядннка кошпв мюцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

кредитування мюцевого бюджету)

0810000 Управлшня пращ та совдального захисту населения 1рпшсько1 мюькоТ ради 03317252
(код ПрограмноТ класифжацп видатюв та (найменування вщповщального виконавця) (код за СДРПОУ)

кредитування мюцевого бюджету)

Грошова компенсащя за належш для отримання жил! прим!щення для 
внутр1шньо перемщених ос1б, яю захищали незалежн!сть, суверештег 
та територ1альну цшсшсть УкраТни 1 брали безпосередню участь в 
антитерористичнШ операцп, забезпеченш ТТ проведения, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичноТ операцп у перюд и 
проведения, у здшсненш заходов 13 забезпечення навдональноТ безпеки

0813222 3222
1060 ‘ оборони, в!дс!ч! 1 стримування збройно'Т агресп Рос!йськоТ Федерацп 

у Донецьк1й та Луганськш областях, забезпеченш 1х здШснення, 10546000000

перебуваючи безпосередньо в районах та у перюд здШснення 
зазначених заход1в, та визнаш особами з швалщшстю внаслщж вШни 
III групи в1дпов1дно до пункт!в 1 1 - 1 4  частини друго'Т стати 7 або 
учасниками бойових дШ ввдповщно до пункп'в 1 9 -2 0  частини першо'Т 
статп 6 Закону УкраТни "Про статус ветеранов вШни, гаранта Ух 
совдального захисту", та яю потребують пол!пшення житлових умов

(код Функцюналыкм (найменування бюджетно'! программ зпдно з 1 иповою программою класифшащею видатюв та
(код Програм но) класифшац» видатюв та 

кредитування менового бюджету) кред»пування мюцевого бюджету)
класиф|кадп видатюв та 
кредитування бюджету)

кредитування мгсиевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2210606 гривень , у тому числ1 загального фонду -  2210606 гривень та спешального фонду -  о 
гривень.

5. Шдстави для виконання бюджетно)' программ



ршення сесй № 1150-12-VIII вщ 29.07.2021 року ,рннення мюького голов 'га 194 вщ 21.10.2021 року

6. ЦЫ  державно!- полггики, на досягнення яких спрямована реалшащя бюджетноУ программ
)

№
з/п

Цшь державно! полггики

1

забезпечення житлом внутршшьо перемпцених ошб, яю захищали незалежшсть,суверештет та територ1альну цйпстшсть УкраУни 1 брали безпосередню участь в антитерорисгичнШ 
опсрацП', забезпеченш ГУ проведения,перебуваючи бсзпосередньо в районах антитерористично'1 операнд у пер1од И проведения, у  здшсненш заходи! 13 забезпечення нацюналыюУ 
безпеки 1 оборони, вщшч 1 етримування збройноУ агресп РосШськоТ Федерацй у ДонецькШ та Лугансьюй областях,забезпечення Ух здшснення, перебуваючи безпосереднто в районах 
та у перюд зд1йснення зазначених заход1в, та визнанн1 особами з швалщшстю внаслшок в1йни III групи вщповщно до пункт1в 11-14 частили другоУ статт! 7 або учасниками бойових 
дш в1дпов|дно до пунктзв 19-20 частини першоУ статт! 6 Закону УкраУни "Про статус ветеран!в вшни,гаранта Ух сощального захисту", та яю потребують полхпшення житлових умов

7. Мета бюджетноУ программ

Забезпечення виплати грошовоУ компенсацй за наложи! для отримання жил! пртшщення для окремих кагегорШ населения вщповщно до законодавства

8. Завдання бюджетноУ программ

№
з/п

Завдання

1

Забезпечення житлом внутрннньо перем1щених ос1б, як1 захищали незалежн1сть, суверен1тет та територ1альну ц1л1сшсть УкраУни 1 брали безпосередню участь в антитерористичшй 
операцй', забезпеченн! ГУ проведения, перебуваючи безпосередньо в районах антитеритично'У операцГУ у перюд ГУ проведения, у здШсненш заход1в 13 забезпечення нац1ональноУ безпеки 
1 оборони, В1ДС1Ч 1 етримування збройноУ агресП' Росшсько'У Федерацй' у ДонецькШ та Луганськ1й областях, забезпеченш Ух зд1йснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
перюд здшснення зазначених захо/нв. та визнаш особами з 1'нвалщшсгю внаслщок ш'йни III 1рупи вщповщно до пункпв 11-14 частини другоУ статт! 7 або учасниками бойових дй' 
вщповщно до пункт!в 19-20 частини першоУ статт! 6 Закону УкраУни "Про статус ветерашв вШни, гарантй' Ух соц1ального захисту", та яю потребують пол1пшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних контв
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних к он тв Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Грошова компенсашя за належн1 для отримання жил1 прим1щення для внутршньо перем1щених ос1б, яю 
захищали незалежшеть, суверен1тет та територ1альну цш1сн1сть УкраУни 1 брали безпосередню участь в 
антитерористичюй операцй, забезпеченн1 ГУ проведения, перебуваючи безпосередньо в районах антитеритично'У 
операцй у перюд ТУ проведения, у здшененш заход1в 13 забезпечення нацюнально'У безпеки 1 оборони, вщач 1 
с!римування збройноУ агреей' РосШськоУ Федерацй у  ДонецькШ та Луганськш областях, забезпеченн! Ух 
зд1йснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у перюд здШснення зазначених заход1в, та визнаш 
особами з швалщшетю внаслщок вШни III групи вщповщно до пункттв 11-14 частини другоУ статп 7 або 
учасниками бойових дй вщповщно до пункпв 19-20 частини першоУ статп 6 Закону УкраУни "Про статус 
ветерашв вшни, гарантй Ух сощального захисту", та яю потребують полшшення житлових умов

2 210 606 0 2 210 606

Усього 2  2 1 0  6 0 6 0 2  2 1 0  6 0 6

10. Перел!к мюцевих / регюнальних програм, що виконуються у склад! бюджетноУ программ
гривень



V

№
з/п

Найменування мкцевоТ / рег иьноУ программ 3 II,НИИ фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативж показники бюджетно!' программ

№
з/п

Показники Одиниця вим1ру
Джерело

шформаци
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

обсяг видатюв для забезпечення гршово'Г компенсаций грн. кошторис 2 210 606,00 0,00 2 210 606,00
2 п р о д у к т у

загальна шоща кв. м. розрахунок 152,34 0,00 152,34
юлыасть отримувач1в ОС1б 2,00 0,00 2,00

3 е ф е к т и в н о с т т

середня варИсть грн. розрахунок 1 105 303,00 0,00 1 105 303,00
середня площа кв. м. розрахэдюк 76,17 0,00 76,17
середня варпсть 1 кв.м грн. розра^шек^ 14 511,00 0,00 14 511,00
Начальник управлжня

ПОГОДЖЕНО:

Петро ЗБРОЖЕК

(шщалв'плща.т прпвище)

Свгсн1я ДАНИЛЮК
(1т1оали’|»пщал. прозвище)


