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(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
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(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)
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(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)        

(код бюджету)

0813223 3223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для сімей 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 I-II групи з

числа учасників бойових дій на території інших держав,

інвалідність яких настала 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

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)

5. Мета бюджетної програми

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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 I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала 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

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п Завдання

1

Забезпечення житлом для сімей 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 I-II групи з числа

учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала 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

1

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 I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала 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

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

1 356 761 1 356 757 0 -4

Напрями використання бюджетних коштів

2

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для для сімей 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 I-II

групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала

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

109

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

загальний 

фонд

6

усього

Відхилення

1 356 761 0

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

загальний 

фонд

  гривень

спеціальний фонд
спеціальний 

фонд

1

1

11 12 13

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд
загальний фонд

Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

1 356 757

0

Рішення  виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  "Про 

взяття громадян на квартирний 

облік", звітність установ

0 3

спеціальний фонд

3

Усього

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

0

затрат

0

2 4

-4

2

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1

0 0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0

усьогозагальний фонд

7

Затверджено у паспорті бюджетної програми

5 6

0

загальний 

фонд

УСЬОГО 0 1 356 761 1 356 761

8 9 10 11

8

7

8 9 10

 усього
спеціальний 

фонд
усього

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний фондусього

№ з/п

  гривень

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

спеціальний 

фонд

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

3 4

765

загальний 

фонд
усього

3 4

1 356 757

5

Доведено планових асигнувань більш ніж потреба

1 356 757 0 -4 -4

1356757 0 -4 -4

0

0
витрати на надання грошової 

компенсації
грн.

 Розпорядження голови 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації   від 

30.11.2021 року № 843-р "Про 

затвердження розподілу субвенцій 

з державного бюджету ( на виплату 

грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення 

для деяких категорій осіб, а також 

членів їх сімей)

0 1356761 1356761 0 1356757

3 0 3 3 0 00
кількість осіб з інвалідністю, які 

потребують поліпшення житлових умов
осіб

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Доведено планових асигнувань більш ніж потреба



* 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)

(підпис)

Заступник директора департаменту Олена КОСТЕНКО

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 100 %

(ініціали та прізвище)

0

кількість квартир (будинків), які будуть 

придбані за рахунок грошової 

компенсації у встановлений 

законодавством термін  для  осіб з 

інвалідністю

од.

Розпорядження  голови 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації   від 

30.11.2021 року № 843-р "Про 

затвердження розподілу субвенцій 

з державного бюджету ( на виплату 

грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення 

для деяких категорій осіб, а також 

членів їх сімей)

0 1

0 продукту

01 0 1 1

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 72,52 72,52 0 72,52

0 1356,76

0 0

72,52 0 0 0

0 ефективності

0
загальна площа житла, яку планується 

придбати
м.кв.

1356,76 0 0 0

0

середня вартість 1 кв.м. житла

грн.

Розрахунок ( сума кошторисних 

призначень 1356761 грн/ загальну 

площу, яку плануєтьс придбати 

72,52 м.кв.)

0 18708,78 018708,78 0 18708,78 18708,78 0 0

0

середня вартість однієї квартири 

(будинку)
тис.грн.

Розрахунок (сума кошторисних 

призначень 1356761 грн/кількість 

придбаних квартир 1 од.)
0 1356,761 1356,761

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконана на 100 %

033,33 0 33,33 33,33 0 00

частка забезпечених грошовою 

компенсацією на придбання житла  осіб з 

інвалідністю,  які потребують 

поліпшення житлових умов відс.

Розрахунок (1 особа, якій 

призначено грошову компенсацію 

/3  осіб, які перебувають на обліку і 

потребують поліпшення житлових 

умов)
0 33,33


