
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від  29 грудня 2018 року № 1209) 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Департамент праці та соціального захисту 
населення Ужгородської міської ради 
 (найменування головного розпорядника 
                         коштів місцевого бюджету) 
22 квітня 2019р. № 18 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0 8 0 0 0 0 0 
     (код) 

 

                   Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 
                        (найменування головного розпорядника) 
  

2. 0 8 1 0 0 0 0 
     (код) 

 

                   Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 
                   (найменування відповідального виконавця) 

 

3. 0 8 1 3 0 1 2 
      (код) 

  1 0 6 0 
(КФКВК) 

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  
 (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 44 408 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 44 408 400,00 гривень  
    та спеціального фонду 0,00 гривень. 
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми 
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Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", постанова Кабінету Міністрів України 21.10.1995 № 
848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України 
14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення ХХХ сесії Ужгородської міської ради VII скликання 13.12.2018 № 1370 " Про 
бюджет міста Ужгород на 2019 рік", рішення XXXV сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1504 від 18.04.2019р. 

 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 

№ з/п  Ціль державної політики  

1. Реалізація  державної політики у сфері соціального захисту населення, щодо надання житлових субсидій  на оплату житлово-комунальних 
послуг 

 

 
 

7. Мета бюджетної програми  
 
    Забезпечення надання житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 

 
 

   8. Завдання бюджетної програми 

 

 

 № з/п Завдання  

 1. Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг   
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  9. Напрями використання бюджетних коштів 
                                                                                                                                                                                           гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  

1 2 3  4   5  

1. 
Забезпечення надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг  

39 421 703,51   х 39 421 703,51    

2. Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована 
в органах УДКСУ станом на 01.01.2019 року 

4 986 696,49 х 4 986 696,49  

Усього 44 408 400,00  х 44 408 400,00   

 
 
  10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 
№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
Усього х х х 

 
 
     11. Результативні показники бюджетної програми 
 

 

№ 
з/п 

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 затрат      
  Обсяг видатків на забезпечення 

надання пільг населенню на оплату 
житлово-комунальних послуг 

грн. кошторис 39 421 703,51 х 39 421 703,51 

 Обсяг погашення кредиторської 
заборгованості, яка зареєстрована в 
органах УДКСУ станом на 01.01.2019р 

грн. кошторис 4 986 696,49 х 4 986 696,49 

2 продукту      
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  кількість отримувачів субсидій домогосподарств База даних, журнал 
реєстрації ДПСЗН, мережа 5 000 х 5 000 

3 ефективності      
 середньомісячний розмір субсидії на 

оплату житлово-комунальних послуг 
грн/домогоспода

рство 
База даних, журнал 
реєстрації ДПСЗН 1 576,87 х 1 576,87 

4 якості      
 питома вага відшкодованих субсидій до 

нарахованих 
% розрахунок 

100 х 100 
 Відсоток погашення кредиторської 

заборгованості 
% розрахунок 

100 х 100 
 

 
 
Директор департаменту праці  
та соціального захисту населення 
Ужгородської міської ради  

 
  
 

 ____________ 
(підпис) 

 
  
 

А. БІКСЕЙ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів та бюджетної політики 
Ужгородської міської ради 

 

 
Директор департаменту фінансів 
та бюджетної політики 

 
 ____________ 

(підпис) 

 
 Л. ГАХ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

 

Дата погодження 22 квітня 2019р. 

М. П. 

 


