
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

26 серпвя 2014 рку Nэ 836

(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 29 грудня 20l8 poKyNs 1209)

Йштiв мiсцевого бюджету)

Пяспорт

бюджетпоi програмп мiсцевого бюджеry ва 2020 piK

0800000
Управлiння соцiального захисry населення lvlapKiBcbKoi районноi державноj адмiнiстрацii

Луганськоi областi

(найменування головного розпорядника,

Упрашiння соцiа.ltьного захr"-rу'пчa"п"rп" МаркiвЪькоi районноi державноi адмiнiстацii(ктпквк мБ)

0810000

(ктпквк мБ)

0813222 1 060

r PUIJUDq

пaр"riщa"п* осiб, якi захищалИ rlезалежпiсть, суверепiтет та тернторiальпу цiлiспiсть

Украiни i бралш безпосередню участь в

антитерорпстичнiй операчii, забезпеченпi ii проведення, перебуваючlt безпосередньо в

районаХ аlIтптерорпстнчпоТ операчii У перiод iT провелешня, у здiйснсtlпi заходiв iз

забезпечешня ндцiоltальноi безпекп i obopon", вiдсiчi i стрпмУВаППЯ ЗбРОilIrОi аГРеСii

Росiйськоi Федерачii у .Щопечькiй та ЛугаIrськiй областях, забезпечепlli ix здiйсшеuпя,

перебуваючибезпосередньоврайонахтауперiодздiйспеllпязазllаченпхзаходiв, 
та

визшапi особапtп з iпвалiднiстю в ttаслiдок вiriпи III групп вiлповiлно до пункгiв

11-14 частинш другоi с.гаттi 7 або учасшпкаrrrи бойових дiй вiдповiliпо до пунктiв 19-20

частпlIl|пер-оfстаттiбЗаконуУкраiнш <Простатусветерапiввiйпrr, гараптiiiх

соцiального захисту), та якi потребують полiпшенпя 'дитловпх упlов,
.9

,фонду - 5450005,00 гривень,

Пiдстави для виконання бюджетноi програми:

-Бюджетний кодекс Украiни вiл 08,07,20l0p, N9 2456-VI зi змiнами тадоповненнями;

_закон украiни вiл la 0l 202ор Nц 436_1X ,iпро [ержавний бюдяtет украiни на 2020 piKu ( зi змiн,ами), 
л лллл,.;,

-постановакабiнеryмiнiстрiвукраiнивiдl8,о4.20l8tтоiво пir"rч"пязабезпеченняжитломвнутрiшньоперемiщенихосiб,якiзахищали

незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть Украiни>;

-Наказ МФУ вiд 26,08,20l4 Nч 8Зб кПро деякi питання запровадження програмно-uiльоВОГО I\'еТОДу складання та виконання NIlсцевих

бюджетiв>;
-РБ""рrЙ.""я гоJlови районноi дерrкавноi адмiнiстрацiiх Ns 593 вiл 29,07,2020р,

Цiлiдержавноjполiтики,надосягненняякихспрямоВанареалiзаuiябюдх<етноiпрограМи

Мета бюджетноi програми:Забезпечення виплати грошовоi компенсацii за належнi для ОТРИiltаltНа rкилi примitцення для окремих категорiй

населення вiдповiдно до законодавства

,,,;:::::::.:::: вiдповiднодо

незалежнlс-rь,UУuЕрgпll9l totvPlltvyl*,чtiJ 
_j___---л"л-л-л,,:r,,_-л;л :обамизiнвалtднtстю

npouaoa"*, пер"буuаюпи бa.пЬ"aрЬл"оо в районах антитерористичноi операчii у перrол Ii проведення, та визнанl о(

внаслiдок вiйни lII .pyn" чiлпоuЙпо до пунктi" r l-ra час'ти'ни до,. j"' ,Йl ],i9_:r:::::::"j.""_:i::j:::жT:Jffii:H
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n_ Напрями використання бюджетних коштiв
(грн)

N з/п
Напрями

використання
бюджотних коштiв

Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

розвитку
Усього

l 2 з 4 5 6

l кЕкв 3240 0 5450005 5450005 5 450 005
2

Усього () 5 450 005 5 450 005 5 450 005

l0. Перелiк мiсчевих / регiональних програм, що викоЕуtоться у складi бюджgгноi програми:

(грн)

l 1. Результативнi показники бюджетноi програми:

НайменувJння
мiсцевоi / регiонально'

програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Усього

N з/п Показник Одиниця вимiру .Щжерело iнформачii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4 5 6
,l

l laTpaT

l

кiлькiсть осiб, якi
поФебують

полiпшення житлових

умов

осiб .,

рiнення KoMicii вiд
14.0'l .2020 року щодо

розгляду змв на

виплаry грошовоi
компенсацii за

належнi для
отримання жилi

примiщення.
1 продчктY

l
кlлькlсть придОаних

квартир (бчдинкiв) од. розрахунок 0 6 6

,агальна плоца
придбаного житла

м кв. розрахунок 0 429,,l2 429,12

3 ефекгнвностi
середня Bapтlcтb однl€

придбаноi квартири
(бчпинw)

грн. розрахунок 0 908334 908334
a

середня BapTicTb l кв.

м. придбаного житла
грн, розрахунок 0 1 2683 l 268з

середня площа
придбаного житла на

одну сiм'ю
м,кв, розрахунок 0

,l|,62 7l,62

якостt

l

частка забезпечених
житлом осiб, якi

потребlтоть П
полiпшення жптло/l!

woB tl€ ffi N 
***) 0 l00 l00

Начальник управлi
населення MapKiBc
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УПРАВЛIННrI СОЦIАЛЬНОГО ЗАХI4С,ГУ НАСЕЛЕННrI
MAPKIBCЬKOI рАЙонноi дЕржАвноi АдмIшстрАцIi

ЛУГАНСЪКОi ОБЛАСТI

нАкАз

смт. MapKiBKa j\Ъ 25-а04 сdрпня 2020 року

Про затвердження паспорту
бюджетноi програми на 2020 piK

На виконання Закону Украiни вiд 14.01 .202а J\Ъ 436-IX <Про !ержавний
бюджет УкраТни на 2020 piк> (зi змiнами), Бюджетного Кодексу Украiни вiд
08.07.2010 J\Ъ 2456-IV зi змiнами та доповненняN,l{, Постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 18.04.2018 N9 280 <<Питання забезпечення житлом внутрiшньо
перемiщених осiб, якi захищiLли незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну
цiлiснiсть Украiни>, нак.ву MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 року Nч
836 <Про деякi питання запровадження програмно-цiльового методу скJIадання та
Виконання мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами), Розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстраfiт 

"iд 
29.07.2020 J\b 593,

наказую:

ЗАТВЕРДИТИ паспорт бюджетноi програмлI на 2020 piK головному
розпоряднику коштiв Управлiння соцiального захисту населення MapKiBcbKoi
районноi державноi адмiнiстрацii Луганськоi областi за кодом програмноТ
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв, що додасться, по:
- КПКВКМБ 08|З222 <Грошова компенсацiя за налеrкнi для отримання жилi
примiщення для внутрiшньо перемiщених осiб, якi захищ€ши незалежнiсть,
cyBepeHiTeт та територiальну uiлiснiсть УкраiЪи i брали безпосередню участь в
антитерористичнiй операцii, забезпеченнi Ti проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичноi операrrii у перiод iT проведення, у
здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчнi i
стримування зброЙноi агресii РосiЙськоi ФедерацiТ у Щонецькiй та Луганськiй
областях, забезпеченнi ix здiйснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
перiод здiйснення зiвначених заходiв, та визнанi особапли з iнвалiднiстю в наслiдок
вiйни III групи вiдповiдно до пунктiв 11-14 частини другоI cTaTTi 7 або учасниками
бойових дiй вiдповiдно до пунктiв 19-20 частиtIи першоi cTaTTi б Закону Украiни
<>Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ Iх соцiального захисту), та якi потребують
полiпшення житлових умов).
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Начальник Управлiння Сергiй БРЮХОВЕЦЬКШ7I


