
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від /'£> ■ О3-- сЛ-О/ £
№ Аої
Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від / й  . С1 •/ - А о / £
№ / 4 5 ___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація______________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
4713220 законодавства_______________________________________________________________________________________________

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 181,409 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду -11 181,409 тис.гривень 

Підстави для виконання бюджетної програми:



1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
4. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»
5. Рішення Київської міської ради від 22.12.2017 №1043 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 404-р "Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в 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, на 2018 
рік"
7. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації від 03.07.2018 №1134 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ll 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, на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 4713221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих^осіб, визначених абзацами 5-8 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 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

2 4713223 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

4713221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 
осіб, визначених абзацами 5-8 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 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов

8181,480 8181,480



1

4713221 1060

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю і, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та 
осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

8181,480 8181,480

4713223 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

2999,929 2999,929

2

4713223 1060

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 Не 
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

2999,929 2999,929

Усього 11 181,409 11 181,409

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
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 $

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



1 4713223

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
1 І4713223 Івитрати на надання грошової компенсації тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 2999,929

продукту

1 4713223
кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників учасників бойових дій на території 
інших держав, які потребують поліпшення житлових умов

сімей Звітність установ 2,000

2 4713223
кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, яким планується надання грошової компенсації у поточному році

сімей Звітність установ 2,000

ефективності
1 І4713223 середній розмір грошової компенсації тис. грн. |Розрахунок 1499,965

якості

1 4713223
відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових 
умов

% Розрахунок 100,000

2 4713223
відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у 
поточному році

% Розрахунок 100,000

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 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 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

1 4713221

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а 
також для осіб з інвалідністю І, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов '

затрат
1 4713221 витрати на надання грошової компенсації тис. грн. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 8181,480

продукту

1 4713221
кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення 
житлових умов

сімей Звітність установ 4,000

2 4713221
кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання 
грошової компенсації у поточному році

сімей Звітність установ 4,000

ефективності
1 4713221 середній розмір грошової компенсації тис. грн. Розрахунок 2045,400

якості

1 4713221
відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових 
умов

% Розрахунок 100,000

2 4713221
відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у 
поточному році

% Розрахунок 100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)



Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту (3) Пояснення, що 

характеризують 
джерела фінансуваннязагальний

фонд
спеціальни 

й фонд
Разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд Разом
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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 видаткір/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
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