
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт

2.

3.

.0800000
(Код)

.0810000
(Код)

.0813010

(Код)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 20І8 рік
Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника) 
Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації

1030,1060.

(найменування відповідального виконавця)
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення в повному обсязі надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним програмою

Мета бюджетної програми: надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадянпротягом 2018 року.

6. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1
Забезпечення надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям 
громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N
з/п

Напрями
використання
бюджетних

коштів

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд
спеціальний

фонд
усього загальний фонд спеціальний фонд усього

загальний
фонд

спеціальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1

Надання пільг
на оплату
житлово-
комунальних
послуг
окремим
категоріям
громадян

2 049 919,06 0,00 2 049 919,06 2 049 919,06 0,00 2 049 919,06 0,00 0,00 0,00

2

Надання
субсидій
населенню для
відшкодування
витрат на
оплату
житлово-
комунальних
послуг

40 250 939,48 0,00 40 250 939,48 40 250 939,48 0,00 40 250 939,48 0,00 0,00 0,00

Усього 42 300 858,54 0 42 300 858,54 42 300 858,54 0,00 42 300 858,54 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошторисні призначення освоєні в повному 
обсязі, кредиторська заборгованість по програмі станом на 1 січня 2019 р. складає -6 549 066,09 гривень ( 0813011-458 423,60 грн., 0813012-6 090 642,49 грн.)

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень
Найменування 

місцевої / 
регіональної 

програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний
фонд

усього загальний фонд спеціальний фонд усього
загальний

фонд
спеціальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення

загальний фонд спеціальний
фонд

усього загальний фонд спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат грн. кошторис 0,00 0 0

пільги на
оплату
житлово-
комунальних
послуг

грн. кошторис 2 049 919,06 0,00 2 049 919,06 2 049 919,06 0,00 2 049 919,06 0,00 0,00 0,00

субсидій 
населенню для 
відшкодування 
витрат на 
оплату 
житлово- 
комунальних 
послуг

грн. кошторис 40 250 939,48 0,00 40 250 939,48 40 250 939,48 0,00 40 250 939,48 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кошторисні призначення освоєні в повному обсязі, кредиторська заборгованість по програмі станом на 1 
січня 2019 р. складає -6 549 066,09 гривень (0813011-458 423,60 грн., 0813012-6 090 642,49 грн.)

2 продукту
кількість
отримувачів
пільг
(включаючи 
членів сім'ї).

осіб Пільга-4 672 0 672 843 0 843 -171 0 -171

кількість
отримувачів
субсидій,
домогосподарс
тв.

осіб
статистичний

звіт 3300 0 3300 2266 0 2266 1034 0 1034

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість отримувачів пільг на оплату ЖКП збільшилась у зв’язку з відмовою отримувачів від субсидії та 
перехідом на пільгу, кількість отримувачів субсидії зменшився у зв'язку з внесенням змін до Постанови КМУ від 21.10.1995 року № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

3 ефективності



середній 
розмір витрат 
на надання 
пільг на оплату 
житлово- 
комунальних 
послуг, 
грн/місяць на 
одного 
пільговика.

грн/місяць Пільга-4 748,20 0,00 748,20 597,00 0,00 597,00 151,20 0,00 151,20

середньомісячн
ий розмір
субсидії на
оплату
житлово-
комунальних
послуг,
грн/домогоспо
дарство.

грн/місяць на 
одного 

пільговика.

статистичний
звіт

1 500,00 0,00 1 500,00 1 190,92 0,00 1 190,92 309,08 0,00 309,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат на надання пільг та середній розмір субсидії зменшився за рахунок зменшення 
соціальних норм на енергоносії при наданні пільг та призначенні субсидії.( Постанова КМУ від 21.10.1995 р. "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", від 06.08.2014р. № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 
обслуговування")

4 якості
показник

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативі/йх рока'їників ^

Відшкодування витрат за надані послуги з енерго-, водо-, тепло-, газо- постачання та вивіз сміття підприємствам відижодовані не в повному обсязі, станом на 1 січня є кредиторська заборгованість.
і/ -^ * *  /  /А У - : . . ' " .  'С У ]

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Балашова Г.1.

о с
іпис)(ш

( іідпис)

(ініціали та прізвище) 

Фролова І.Є.
(ініціали та прізвище)


