
1.

2.

3.

Ціль державної політики

(код бюджету)

0813221 3221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту

1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II

групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва

або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх

здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

місцевого бюджету на 2021  рік

0800000
Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

43947572

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

1

5. Мета бюджетної програми

Надання грошової компенсації за належні для отрмання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І-ІІ групи з 

числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0810000
Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

43947572

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1152800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету)        

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

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

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

3 490 311 3 337 825 0 -152 486

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення виплти грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарант їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I II групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції забезпеченні її проведення визначених пунктами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

116

0 3 490 311 0 3 337 825 -152 486

8 9 10

 усього
спеціальний 

фонд
усього загальний фондусього

№ з/п

7

загальний 

фонд

1

  гривень

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

спеціальний 

фонд

1
Забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення 

житлових умов

-152 486 -152 486УСЬОГО 0 3 490 311 3 490 311 0

1

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - 

чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3 4

3 337 825

5

У зв'язку з зміною у складі сім'ї 1 особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, який брав безпосередню участь в АТО комісією з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету було вирішено провести перерахунок розміру грошової допомоги

3 337 825 0



7

загальний 

фонд

  гривень

спеціальний фонд
спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд
загальний фонд

109

0

Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

11 12 13

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

5 6

загальний 

фонд

8

спеціальний фонд

3

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

8 9 10

0

Усього

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

0

затрат

2

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1

0 0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0

усього
загальний 

фонд

2 4

усього

0

0
кількість сімей осіб з 

інвалідністю, які потребують 

поліпшення житлових осіб

од.

Рішення  виконавчого комітету міської ради міста 

Кропивницького від   18.12.2018 року № 615 "Про 

взяття громадян на квартиний облік (зі змінами від 

24.03.2020 року№150), розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

15.07.2021 року № 515-р "Про затвердження розподілу 

субвенції з державного бюджету (на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

дл деяких категорій осіб, а також членів сімей), рішення 

комісії з питань розгляду заяв про призначення 

грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для деяких катгорій осіб, а також членів 

сімей

0 1

0
кількість сімей загиблих осіб, які 

потребують поліпшення 

житлових осіб

од.

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

3 4

765

загальний 

фонд
усього

Рішення  виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від  23.07.2017 року № 350  "Про взяття громадян 

на квартирний облік", рішення  виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 11.04.2019 року 

№ 217 "Про взяття громадян на квартирний облік", 

розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 15.07.2021 року № 515-р 

"Про затвердження розподілу субвенції з державного 

бюджету (на виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення дл деяких категорій 

осіб, а також членів сімей), рішення комісії з питань 

розгляду заяв про призначення грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для деяких 

катгорій осіб, а також членів сімей

0 2

1 0 01 0 1

2 0 2 2 0 0

0

0 продукту

0 кількість  квартир (будинків) од.

протокол засідання комісії з питань розгляду заяв про 

призначення грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення дл деяких категорій осіб, а 

також членів сімей, за рахунок субвенції з державного 

бюджету
0 3 3 0 3

-9,15187,56 0 178,41 178,41 0,00 -9,15

3 0 0 0

0
загальна площа житла, яку 

планується придбати
кв. м.

протокол засідання комісії з питань розгляду заяв про 

призначення грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення дл деяких категорій осіб, а 

також членів сімей, за рахунок субвенції з державного 

бюджету

0 187,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з зміною у складі сім'ї 1 особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, який брав безпосередню участь в АТО комісією з питань розгляду заяв про призначення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету було вирішено провести перерахунок розміру грошової допомоги

0
середня вартість однієї квартири 

(будинку) тис.грн.

Розрахунок (сума кошторисних призначень 3490311 

грн/кількість  квартир 3 од.) 0 1163,44 1163,44 0 1112,61

0 ефективності

1112,61 0,0

0 59,47

-50,83 -50,83

0

середня вартість 1 кв м житла

грн.

Розрахунок (сума кошторисних призначень 3490311 

грн/загальну площу житла, яку планується придбати 

187,56 кв.м.)
0 18609,03 99,7018609,03 0 18708,73 18708,73 0,0 99,70

59,47 0,0 -6,05 -6,050

середня площа  житла на одну 

сім`ю
кв. м.

Розрахунок (загальна площа житла, яку планується 

придбати  187,56 кв.м./кількість квартир 3 од.) 0 65,52 65,52



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

Заступник директора департаменту Олена КОСТЕНКО

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконано у 2021 році на 100 %.

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з зміною у складі сім'ї 1 особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, який брав безпосередню участь в АТО комісією з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для деяких категорій осіб, а також членів сімей, за рахунок субвенції з державного бюджету було вирішено провести перерахунок розміру грошової допомоги.

011,1 0 11,1 11,1 0 0

33,3 0 0 0

0

частка забезпечених житлом 

сімей осіб з інвалідністю, які 

потребують поліпшення 

житлових умов
відс.

33,3 0 33,3

Розрахунок (1 сім'ю, який призначено грошову 

компенсацію /9 сімей осіб з інвалідністю, які 

перебувають на обліку і потребують поліпшення 

житлових умов 
0 11,1

0

частка забезпечених житлом 

сімей загиблих осіб, які 

потребують поліпшення 

житлових умов
відс.

Розрахунок (2 сім'ї, яким призначено грошову 

компенсацію / 6 сімей загиблих осіб, які перебувають на 

обліку і потребують поліпшення житлових умов)/ 0 33,3


