
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 836 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Департамент праці та соціального захисту населення 

Ужгородської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

 

наказ  

Департамент фінансів та бюджетної політики 

Ужгородської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
  

_________________ № ______  
 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  

 

1. _0800000 ___                Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 
               (КПКВК МБ)                                        (найменування головного розпорядника)  

2. _0810000___                 Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 
               (КПКВК МБ)                                    (найменування відповідального виконавця)  

3. _0813220__    ____       Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства 

      (КПКВК МБ)      (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)  
 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4515,757  тис. гривень, у тому числі загального фонду – 

0.00  тис. гривень та спеціального фонду – _4515,757   тис. гривень.  

 

 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постанова КМУ від 28 березня 2018 року №214 



"Питання 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 від 14.05.2018р. №688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у газузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», бюджет міста на 

2018 рік, розпорядження міського голови від 19.07.2018 року №321 «Про розподіл субвенції з державного бюджету», рішення XXVII сесії 

VII скликання Ужгородської міської ради від 31 серпня 2018 року №1253 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік», постанова КМУ від 18 

квітня 2018 р.№280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України» 

 

 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 

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 

2 0813222 1060 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 

відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 

першої статті 6 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)  

№ 

з/п 
КПКВК КФКВК 

Підпрограма/завдання  

бюджетної програми 2 

Загальни

й 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

 

 

    

  0,000   

 

 

      

3039,734   

 

 

 

3039,734   

   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 

 

 

0,000 

 

 

3039,734   

 

 

3039,734   

2 

 

0813222 

 

  1060 
Грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в 

0,000 1476,023 1476,023 



антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ 

групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої 

статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 

пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових 

умов 

   Завдання    

 

  Забезпечення виплати грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ 

групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої 

статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 

пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових 

умов 

0,000 1476,023 1476,023 

   Усього 0,000 4515,757 4515,757 

 

 

 

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

(тис. грн)  

Назва регіональної цільової програми 

та підпрограми 

 

КПКВК Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

Регіональна цільова програма 1     

Підпрограма 1     



Підпрограма 2     

…     

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 

0813223 

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    

  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 

   



  Затрат    

 

 

Обсяг видатків на 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 грн. Бюджетні асигнування 3039733,98 

 

 Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення 

житлових умов од. 

протокол комісії від 23.05.2018 №1, та від 

14.08.2018 №3 

  6 

  Продукту    

   кількість квартир, які планується придбати од. бюджетні асигнування 3 

  Ефективності    

  середня вартість однієї придбаної квартири (будинку) грн. розрахунок 957764,32 

  середня площа на придбання житла на одну сім’ю  кв.м розрахунок 66,38 

  Якості    

 
 

частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які 

потребують поліпшення житлових умов 

% розрахунок 50 

2 

0813222 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 

відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов 

   

 

 
 

Завдання 

 

   



 

 

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її 

проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок 

війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини 

другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 

пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 

   

  Затрат    

 

 

Обсяг видатків на забезпечення виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 

відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов грн. Бюджетні асигнування 

 

 

 

 

 

 

 

1476022,72 

 
 

Кількість осіб, які потребують поліпшення житлових 

умов 

од. протокол комісії від 18.07.2018р. №2  2 

  Продукту    

  кількість квартир, які планується придбати од. бюджетні асигнування 1 

  Ефективності    

  середня вартість однієї придбаної квартири (будинку) грн. розрахунок 1305398,97 

  середня площа на придбання житла на одну сім’ю   кв.м розрахунок 89,82 

  Якості    

 
 

частка забезпечених житлом осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов 

% розрахунок 50 

 

 



 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 
(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 

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) 

 
х   х   х    

 …            

 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 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. 

 

Директор департаменту праці та  

соціального захисту населення                                   __________             ___А. БІКСЕЙ___________ 
                                                                                                                (підпис)                                     (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор департаменту фінансів                            __________          __  Л. ГАХ_____________  
та бюджетної політики                                                                        (підпис)                                      (ініціали та прізвище)        


