
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РДЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРЛ ЦIЯ
ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI

УПРДВЛIННЯ СОЦIДЛЬНОГО ЗДХИСТУ НДСЕЛЕННЯ
нАкАз

2-/ %/ "//а-року смт Станиця Луганська жп 1РЭ
--Т-то_ 

_

Про внесення змiн до спiльного
наказу вiд 05 лютого 201.9 року Ns 8- 9

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу УкраТни, Правилами

складанНя паспоРтiв бюдЖетниХ програМ мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх

виконання' затвердженимИ наказоМ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26

серпнЯ 2014 рокУ J\ъ836 (зi змiнами), зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицiТ

УкраТни 10 вересня 2Ol4 року за Jф110з/25880, вiдповiдно дО рiшеннЯ
Станично-Луганськоi районноi Ради вiд 21 грудня 2018 року Jv9зз/7 <Про

районний бюджет на 2019 piK>

наказую:
1. Внести змiни до спiльного наказу Управлiння соцiального захисту

населенн я -га Управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiт вiд 05 лютого 2019

року ]ф 8_9 та викласти паспорт бюджетноi програми по головному

розпоряднику управлiнню соцiального захисту населення Станично-луганськот

районнот державнот адмiнiстрацii Луганськоi областi за Кпквк:

1.1. 0813011 кНадання пiльг на оплату житлово- комунальних послуг окремим

категорiям громадян вiдповiдно до законодавства);

1.2. 081зо]r2 <<Надання субсидiй населенню для вiдшкодування витрат на оплату

житлово-комунаJIъних по cJryD),

що додаеться.
2. Координацiю роботи та контроль щодо виконання цьогО наказУ

покласти на начаJIьника вiддiлу бухгалтерського облiку та виплат- головного

бухгалтера ГаннУ Кулiш, та заступника начальника управлiння по Сдинiй

технологiт - началъника вiддiлу експлуатацii технiчних систем Вячеслава

Симоняна.

Начальник управлiння

з наказом ознайомленi:

Вячеслав СИМоНJIН Ганна кУЛIШ

BiKTop ЗАХАРОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управлiння соцiального захисту населення
Станично-Луганськоi районноi державноТ
адмiнiстрацii Лугансъкоi областi
05 лютого 2019 року М 8-9
(у редакцii наказу управлiння соцiального захисту
населенНя Станично-ЛуганськоТ районноТ державноi
адмiнiстрацiI Луганськоi областi
04 грудня 2019 poK}u J\Ъ l03

пАспорт
бюдясетноi програмп мiсцевого бюдхсеry на 2019 piK

1. 0800000(коФ Управлiння соцiального зак{сту населення Станично-Луганськоi райоrшоТ
районноi державноi адмiнiстрацii Луганськоi областi

2. 0810000 (найменування головного розпорядника)

1кол) Утцlавлiн_ня соцiаьЕою зarхисту населення Станично-ЛуганськоТ районноТparoнrrol дерхавноi адмiнiстрацii Луганськоi областi

3, 08l30l1 l0:9, .ffi;#flfi";Ж:ц};1;:,"* -,r"-ьЕих послуг окремим1кол) кФквк) nur"-pir, .ро"чд"н вiдповiдно до законодавства

4. обсяг бюджетних призначень/ бюд*"."rJ:}Н"#}'Jа;]"iiТ,Ж irr""", у тому числi загального фонду6251|9З,45 гривень та спецiальною фонду 0 гривень.
5. Пiдстави дrrя виконання бюлжетноi програми
ЗакоIr Украiни (Про державпий бюджет на 20i9 piю) вiд 2З.11.20l8р.Ns2629-VШ.
Заков УlФаilrи (Про статус BeTepaHiB вiйяи, гараптii ii соцiал"rrо"о '"*r.r"rуо ,iл z2.1О.l99З року N9З552-ХП.

i,"ё;;_IH"'n" "n* СТаТУС i СОЦiаЛьний захиd громадяв, якi по""рЙ-lu"*п;док чорпобильськоi катастрофи вiд 28.02.1991 року
Закон УкраiЪи (ПрО основи соцiмьноi захищеяостi iЕва,'riдiв в УкраiЪi)) вiд l991 року 876-12.Закоп Украrви <ПР статус BeTepaBiB вiЙськовоi слухби i орГаlr;ч ,i"yrp;*"i" 

""pu" 
та i.х соцiа,тьпий захйст) вiд 24.0З.l998 року М203/98-



Нова редащй БюдкЕтIrого кодексу yкpailm вiд 08.07.2010 року N92456-VI.
ПосЙом КМУ вiд lб серпrrя 1994 рокУ Nе 555 <Про поширеппrl чицЕост1 постшtови Кабiнету MiBicTpiB Украiви вiд 17 травЕя l99З року
Nэ 354, <Про безплатний проiЪд певсiонерiв ва транспоргi загальЕого корист}ванЕ,>.
наказ мiвiслертва фiнаясiв Укрi'тти к fiро деrкi питанItя зЕtпрова,ФкенюI проФЕlJ\{Ео-цiJьового мgгоду сlспадавня та виКОНаrПrЯ МiСЦеВЮ<

бюджегiвD вiд 26.08.2014р.Nз836 (зi змirами).
РозпоряджеЕЕя голОви Сiаrrитlо-ЛцаtrСькоi Р,ЩД вiд l5.05.2019 року Nе705, слУжбове розпорядкеЕЕя департаменту фiпмсiв Лугапськоi

одд ;iд 2з.04.2019 року N9297, сл}rбове розпоряд2кеЕня управлiнвя фiнансiв СтапичЕо-ЛугаIськоТ РДА вiд 17.05.2019 Ns22.

РозпоряджеЕЕя голОви Ьrаrr.оrо-лl"аrrС"*оi РДД вiд 14.06.2019 року М866, службове розпоряджецЕя департаменту фiвшсiв ЛугаЕськоi

одд ;iд 12.06.2019 року NФ50, слулбове розпоряджеЕIrя управлiяrrя фiпансiв Стави,пrо-лугаrrськоi РДА вiд 20.06.2019 Ns3l,
Службове розпоряддепня рравлiпвя фiнавсiв Стшrично-Ллапськоi РШ вiд 04.12.20l9 Nэ46, та рiшепня cecii райошrоi ради вiд

29.1 1.2019 року Nй2l10,

6. Цiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

7. Мета бюджетноТ програми:

ЗабезпечеНня надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату житлово-комунiLльних послуг

Nч з/п полlтики
забезпечення надання пiльг на оплату житлово-комунilльних послуг окремим категорlям громадян вlдповlдно до

Ns з/п
l Забезпечення надання пiльг на оплату я(итлово-комунаJIьних послуг окремим категорlям громадян вlдповlдно до

законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштlв

гривень

ЛЬ з/п Напрями використання бюджетних коштlв Загальний фоrд Спецiальний
фонл

Усього

l 2 J 4 5

1 625|19з 45 625||9з,45 625||9з,45
Усього 625||9з,45 625119з,45

10. ПереЛiк мiсцеВих/регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми
гривень

Ns з/п Н айменування Mi сцевоТ/регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1



l 2 J 4 5
1

Усього
1 1. Результативнi пок€вники бюджетноi програми

Начальник управлiння соцiального захисту
населення Станично-ЛуганськоТ районноi державноТ
адмiнiстрацiТ Луганськоi областi

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння фiнансiв Станично-ЛуганськоТ
районноТ державноi адмiнiстр ацiТ
л

ч оазtz

Т областi
начальника управлlння - нач€Lпьник {r.rry

вiддiлу управлiння фiнансiв

BiKTop ЗАХАРОВ
(iH iцiал и/iнiцiал, прiзвище)

Щiна КЛЕЦЬКО
(iнiцiалrr/iнirriал, прiзвише)

-о1

*

J\ъ

зlп
Показник Одиниця Щжерело загальний Спецiа-пьний

фонд

Усього

1 2 J 4 5 6 7
Завдання

до законодавстважитлово-забезпечення надання пlльг на
l затрат

",

кlлькlсть отримувачiв пIльг. у тому числi членiв ciM'T, осiб.
осiб звlт 4662 4662

3

розмlр витрат на надання пiльг на оплату житлово-
комунальних послуг, грн/мiсяць на одного пiльговика.

середнiй

грн звlт 111,7 4 l11,,74

4 якостl
питома вага вlдшкодованих пiльгових послуг до нарахованих,
о/
,/о

%
звlт 100 100

УкрАiн ь
*

н1

2019 року

(пiлпис)

t,



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управлiння соцiального захисту населення
Станично-ЛуганськоТ районноi державноТ
адмiнiстрацii Луганськоi областi
05 лютого 2019 року Jt 8-9
(у редакцiТ наказу управлiння соцiального захисту
населення Станично-ЛуганськоТ районноi державноi
адмiнiстрацii Луганськоi областi
04 грудня2019 рокуМ 103

пАспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

1 0800000
(кол)

Управлiння соцiального захисту населення Станично-ЛуганськоТ районноi
районноТ державноТ адмiнiстрацii ЛуганськоТ областi
(найменування mловноrо розпорядника)

2. 0810000 Управлiнrrя соцiа.пьного зlхисту насеlrення Станично-Луганськоi рйонноi(КОД) 
районноi державноi адмiнiстрацii Лугшlськоi областi
(найм€нування вiдповiдальноrc впконавця)

3. 0813012 1060 Надання субсидiй населенню для вiдIцкодування витат на оплату
(код) (кФКВк) житлово-комунilльних послуг

(найменуванвя бюшrcтноi програми)

4. Обсяг бюдкетних призначень / бюджетню( асипryьань З4242144,55 гривень, у тому числi загаrьного фонду
З4242144,55 гривень та спецiального фонду 0,00 гривень.
5. Пдстави для викояання бюлжетноi програми
Закон Украiни кПро дерхавний бюдхсг на 2019 piк> вiд 23.1 1 .20l 8р.NФ629-VПI.
Постанова КМУ вiд 21.10.1995p.Ns848 зi змiна.шrи <Про спрощення порядку надання населенню субсидiй дrя
вiдuкодування виц)ат Ira оплату житлово-комун:lпьних послуг, придбалня скраппеного газу, твердого та рiдкого пiчного
побутового палr,ва>.
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни к Про деякi питаrrня запровадження програмно-цiльового методу складання та
виконалня мiсцевих бюдтrетiв> вiд 26,08.2014р.Nо836 (зi змiнами). Закон Укра'tни <fIро державний бюджетна20I9 piK>
вiд 23. 1 1.20l 8р.Nq2629-Vlll.



Розпоряджен'{я юлови Стаяично-Лланськоi Р,ЦД вИ l4.06.20l9 .року. 
}Ф866. службове розпорядження департllменry фigаясiэ Луганськоi

ощд вiл |2.06.20l9 р*у lTr+so. *у*Й"JроlrБ"й"* ,й"r;ня,фiналсiв станичнБ_лраяськоi р,щя вй 20,06,20Iq Nsз l,

слу}кбове розпорядд"r", уrrрч_rо"rJii#j;ё;;й;_iу;аIськоi рдд вiд 04.12.2019 Nй6, та рiшенвя cecii райоIтЕоi радп ви

29.||.2019 року Nч42/1 0.

6. Цiлi державноТ полiтики,на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

7. Мета бюджетноТ програми:

забезпечення надання субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

полlтики
Jtlb з/п

для вlдшко,Забезпечення надання житлово-на
1

Завдання
JtIЪ з/п

Забезпечення надання
послчгжитлово-най для вiдшкодування

1

9. Напрями використання бюджетних

1 0. Перелiк мiсцевих/регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

1 1. Результативнi показники бюджетноI програми

коштiв

гривень

гривень

Усьогоспецiальнийондзагальнийбюджетних коштiвиNs з/п 54aJ2l з424214455
aaз4242|44,55субсидiй для вiдшкодування витратЗабезпечення надання

жи,глово-на з4242144,55з4242|44 5Усього

УсьогоСпецiальний ндзагальний,тНайм у1ванняNb з/п 541J2
1

1

Усього

УсьогоСпецiальний

фонд
загальний

фонд
Щжерело

iнформачiТ
Одиниця
вимiру

ПоказникN9

зlп 7654J2l
Завдання

послна оIlлЗirбезtIечеllнrI l litilaнHrI с житлово-I]идля

1



1 затрат

2

кlлькlсть осiб звlт 5872 58,12
3 BHocTl

середньомiсячний розмiр субсидii на оплату житлово-
грн звlт 49з,04 49з,04

4 якостr
питома вага вiдшкодованих субсидiй до нарахованих,Уо %

п
звlт l00 100

Начальник управлiння соцi€L,Iьного захисту
населення Станично-ЛуганськоТ районноi державноi
адмiнiстрацiТ ЛуганськоТ областi

ПОГОДЖЕНО:

Управлiння фiнансiв Станично-ЛуганськоТ
районноi державноТ адмiнiстрацiТ
ЛуганськоТ областi
Заступник начальника управлiння - начальник

вiддiлу управлiння фiнансiв

19 року

(пiлпис)

BiKTop ЗАХАРОВ
(iнiцiал и/iнiчiал, прiзвище)

Щiна КЛЕЦЬКО
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


