МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2017 року

№ 230

м. Мала Виска

Про затвердження комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення району на 2018 рік
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши поданий Маловисківською районною
державною адміністрацією проект комплексної цільової програми для пільгових категорій
населення району на 2018 рік,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комплексну цільову програму для пільгових категорій населення
району на 2018 рік (далі – Програма), що додається.
2. Органам місцевого самоврядування передбачити кошти в місцевих бюджетах на
перевезення пільгових категорій населення.
3. Районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми відповідно
до встановлених термінів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.

Заступник голови районної ради

В.Палій

Затверджено
Рішення Маловисківської
районної ради
22 грудня 2017 № 230

Комплексна цільова програма
для пільгових категорій населення району
на 2018 рік

І. Загальні положення
Станом на 1 листопада 2017 року на території Маловисківського району проживає 10
400 осіб пільгових категорій населення, з них 9 190 осіб мають право на пільговий проїзд
та потребують соціального захисту і підтримки з боку державних органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування. До вищевказаних громадян належать особи, які є
інвалідами Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій, учасниками АТО,
учасниками війни, членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, ветерани
військової служби та органів внутрішніх справ, їх вдови, потерпілі та ліквідатори аварії на
ЧАЕС, інваліди загального захворювання, інваліди дитинства та діти-інваліди,діти з
багатодітних сімей та пенсіонери за віком.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 305 осіб зменшилась
кількість осіб пільгової категорії (10 705 чол. в 2016 році).
Натомість збільшилась кількість учасників бойових дій – 608 осіб, в тому числі
учасники, які перебували в зоні проведення антитерористичної операції, станом на 1
листопада 2017 року їх кількість становить – 427 осіб.
Необхідність прийняття Програми виникла у зв'язку з тим, що в Законі України від
25 грудня 2015 року № 928 «Про Державний бюджет України на 2016 рік» кошти
субвенції на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян не передбачено. Питання
соціального захисту населення є пріоритетним напрямком діяльності нашої держави та з
метою подальшого поліпшення стану соціального захисту населення району, всебічне
охоплення турботою громадян зазначених категорій, забезпечення їх прав на соціальний
захист, надання їм пільг відповідно до чинного законодавства.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Одним з важливих суспільних завдань є забезпечення пільгових категорій населення
району пільговим перевезенням автомобільним та залізничним транспортом,
відшкодування вартості проїзду один раз на рік особам ЧАЕС, встановленням та
абонентської плати за користування телефоном.
Головними завданнями Програми буде:
•
компенсація за перевезення пільгових категорій населення району
автомобільним та залізничним транспортом загального користування;
•
відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам постраждалих в
наслідок Чорнобильської катастрофи;
•
відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську
плату за користування телефоном окремих категорій громадян.
ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми
№
з/п
1.

2.

Заходи
Компенсація за перевезення
пільгових
категорій
населення
району
автомобільним
та
залізничним транспортом
загального користування
Відшкодування
вартості
проїзду один раз на рік

Підстава

Відповідальний
виконавець

Відповідно Управління
до
соціального захисту
Порядку в населення РДА
додатках
№2 і №3
Відповідно Управління
до
соціального захисту

Орієнтована
потреба коштів,
грн.
262 700 ,00

1 000,00

3.

громадянам постраждалих
в наслідок Чорнобильської
катастрофи
Відшкодування
вартості
встановлення телефону та
знижки на абонентську
плату за користування
телефоном
окремих
категорій громадян
Всього:

Порядку в
додатку
№5
Відповідно
до
Порядку в
додатку
№4

населення РДА
Управління
соціального захисту
населення РДА

123 300,00

387 000,00

V. Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів :
- районного бюджету - 272 000 грн. 00 коп.;
- Смолінської селищного бюджету - 25 000 грн. 00 коп.;
- Маловисківської міського бюджету - 90 000 грн.00 коп.
Орієнтовна потреба в коштах – 387 000 грн. 00 коп.
VI. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечить поліпшення
категорій населення району.

стану захищеності пільгових

VІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щоквартальна
звітність управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
фінансовому управлінню райдержадміністрації та висвітлення ходу реалізації Програми в
засобах масової інформації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення
району на 2018 рік

1
2
3
4
5
6

7
8
8.1
9
10

11

ПАСПОРТ
комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району
на 2018 рік
Програма затверджена:
Рішення районної ради від 22 грудня 2017 року
№ 230
Ініціатор розроблення Програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядження голови Розпорядження голови райдержадміністрації від
райдержадміністрації про розроблення Програми 30 листопада 2017 року № 455-р
Розробник Програми
Управління соціального захисту населення
Маловисківської райдержадміністрації
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець Програми
Заступник начальника управління соціального
захисту населення Маловисківської
райдержадміністрації Д.В.Тимченко
Учасники Програми
Терміни реалізації Програми
01.01.2018 - 31.12.2018року
Етапи виконання Програми ( для довгострокових
програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний
для реалізації Програми, грн. усього, у тому
387 000,0
числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
272000,0
кошти міського, селищного та сільських
25000,0
бюджетів
90000,0
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування Програми
Районний бюджет

Додаток 2
до комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення
району на 2018 рік
ПОРЯДОК
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян
автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального
користування
1.Загальні положення
Порядок визначає механізм відшкодування перевізникам компенсаційних виплат,
пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги в автомобільному
транспорті приміського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів районного
бюджету та коштів місцевого бюджету.
Головним розпорядником коштів районного бюджету в частині видатків на
відшкодування витрат перевізникам за пільгове перевезення є Управління соціального
захисту населення Маловисківської районної державної адміністрації (далі – Управління).
Порядок передбачає надання пільг згідно комплексної цільової програми для
пільгових категорій населення району на 2017 рік в межах бюджетних призначень,
затверджених у районному бюджеті на відповідний рік.
Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України,
закони України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», від 03.12.2008
№1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» інші законодавчі і нормативні акти,
що регулюють відносини у відповідній сфері.
2. Перелік категорій пільговиків
Право на одержання пільги на проїзд автомобільним транспортом на приміських
маршрутах загального користування за рахунок коштів районного бюджету та коштів
місцевого бюджету мають наступні пільгові категорії громадян:

№
з/п
1
2

Категорії пільговиків

Назва нормативного документу, яким передбачено надання пільг на проїзд

Інваліди війни
Учасники бойових дій та особи,
прирівняні до них (в т.ч. АТО)
Реабілітовані громадяни, які
постраждали внаслідок репресій або є
пенсіонерами
Ветерани військової служби

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 №3551-ХІІ
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 №3551-ХІІ

11

Пенсіонери за віком

12

Інваліди загального захворювання

13
14

Діти – інваліди
Особи, які супроводжують інвалідів
війни І групи, інвалідів І групи
загального захворювання, дітейінвалідів, але не більше одного
супроводжуючого на одного інваліда.
Діти з багатодітних сімей

Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального
користування» від 17.05.93 № 354
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 №875-ХІІ ,
Постанова Кабінету Міністрів України «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1993 р. № 354» від 16.08.94 № 555
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 №875-ХІІ
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354», Закон України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»

3

4
5
6
7
8
9
10

15

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.91 №962-ХІІ

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 №203/98
Ветерани органів внутрішніх справ
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 №203/98
Ветерани державної пожежної охорони
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 №203/98
Ветерани Державної кримінальноЗакон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
виконавчої служби
інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 №203/98
Ветерани служби цивільного захисту
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 №203/98
Батьки загиблого військовослужбовця
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від
20.12.91 №2011-ХІІ
Громадяни, які постраждали внаслідок Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
Чорнобильської катастрофи
катастрофи» від 28.02.91 №796-ХІІ

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-ІІІ

Даний перелік категорій пільговиків може бути розширений (змінений) відповідно
до законодавства України.
Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації можуть
встановлюватися додаткові вимоги до звітності за узгодженими формами.
3. Порядок виділення коштів та розрахунків за пільговий проїзд
Розрахунок з перевізниками здійснюється у межах коштів, затверджених у
районному бюджеті.
Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням
громадян, які мають право на пільги, у автомобільному транспорті приміського
сполучення визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок
коштів місцевих бюджетів.
Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян
автомобільним транспортом загального користування, укладених між перевізником та
Управлінням, яке є головним розпорядником коштів.
Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого
бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору з
управлінням подають наступну інформацію:
- заяву на укладання договору;
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;
- копію ліцензії;
- копію розкладу руху автобусів на маршрутах (автоперевізники);
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);
- довідку про маршрути, в якій вказується найменування маршруту, назва і адреса
відправного пункту та пункту прибуття, встановлені тарифи (вартість проїзду).
Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до
законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті
загального користування.
Перевезення пільгових категорій громадян здійснюється за талонною системою, у
відповідності до затвердженої форми талонів (Додаток 1), при пред’явленні відповідного
пільгового посвідчення.
За отриманням талонів громадяни, що мають право на безкоштовний проїзд згідно
з чинним законодавством , звертаються до сільської ради .
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
організовує
виготовлення талонів (зразок додається), сільська рада засвідчує їх своєю гербовою
печаткою, забезпечує їх зберігання, видачу та облік.
Для отримання талонів громадянин, що має право на безкоштовний проїзд,
звертається до сільської ради та пред'являє особисто такі документи:
-посвідчення про право на пільги;
-паспорт.
Видача талонів проводиться сільською радою з відміткою на талоні місяця та року
його дії, прізвища, імені, по - батькові пільговика, номера та серії посвідчення, пунктів

відправлення та прибуття. Про одержання талонів пільговик розписується у журналі
обліку талонів.
Право на використання талону має тільки власник посвідчення. Талон без
відповідного посвідчення вважається недійсним та не дає право на пільговий проїзд.
Талони дійсні протягом року, зазначеному в талоні. Компенсація за невикористані
талони не виплачується. У разі втрати талони і квитки не поновлюються.
При посадці в автобус на автостанції пільговик пред'являє водієві: квиток
(отриманий в касі); посвідчення про право на безкоштовне (пільгове) перевезення
встановленого зразка. При посадці за межами автостанції громадянин, що користується
правом пільгового проїзду, пред’являє водію автобуса відповідне посвідчення і талон
(залишається у перевізника), який дає право проїзду у відповідний період.
Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення
в автобусах приміських маршрутів загального користування виконуються перевізниками
на підставі виданих на автостанції пільгових квитків та фактичної кількості отриманих від
громадян талонів згідно вартості проїзду по кожному маршруту окремо.
Перевізники зобов’язані до 25 числа місяця, наступного за звітним в розрізі по днях
та на підставі фактичної кількості виданих пільгових квитків, відомостей з автостанції та
отриманих талонів від громадян, направляти Управлінню соціального захисту населення
Маловисківської районної державної адміністрації розрахунок витрат на здійснення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, згідно додатку 3
та акти звірки розрахунків за формою № 3 пільга. У разі виявлення розбіжностей щодо
пільговиків або розміру пільг, що надаються конкретному пільговику, не проводить
розрахунки, що стосуються виявлених розбіжностей, до уточнення інформації.
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
щомісяця, після перевірки розрахунків, поданих перевізниками, здійснює відшкодування
суми збитків за надані послуги з перевезення пільгових категорій населення після
надходження коштів з районного бюджету на рахунок управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
Управління на підставі розрахунків фактично виконаних обсягів перевезень
пільгових категорій населення, що надаються перевізниками, забезпечує відшкодування
компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок перевізників.
Управління бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах
бюджетних асигнувань.
4. Контроль та відповідальність
1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих
категорій громадян за рахунок коштів районного бюджету та за достовірність поданих
розрахунків.
2. Комісія по проведенню обстежень кількості перевезень пільгових пасажирів
автомобільним транспортом загального користування на приміських маршрутах
Маловисківської районної державної адміністрації щопівроку:
- проводить обстеження пасажиропотоку на приміських маршрутах;
- протокольно оформляє результати обстеження для застосування у проведенні
розрахунків на відшкодування перевізникам витрат від пільгового перевезення.

Додаток 2.1
до Порядку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом на приміських
автобусних маршрутах загального користування

___________________________________________
_________________________________
(назва селищної або сільської ради)
ТАЛОН
для обліку безкоштовного(пільгового)
проїзду автотранспортом в приміському сполученні
БЕЗ ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ДІЙСНИЙ
___________________ 20___рік
(місяць)
_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові пільговика )
Посвідчення серія______№__________
Від ______________________________
(назва населеного пункту)
До ______________________________
(назва населеного пункту)
М.П._____________________________
(підпис посадової особи, відповідальної
за видачу талону)
Право на використання талону
має тільки власник посвідчення

Додаток 2.2
до Порядку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом на приміських
автобусних маршрутах загального користування

ЖУРНАЛ
обліку видачі талонів
на перевезення пільгових категорій громадян
№
п\п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

№ посвідчення,
статус

Примітки
Кількість

Дата
видачі

Підпис
отримувача

Додаток 2.3
до Порядку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом на приміських
автобусних маршрутах загального користування

ВІДОМІСТЬ
обліку перевезення пільгових категорій громадян
«______»_____________ 20___рік
(місяць)

№
п\п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Перевізник

№ посвідчення\
статус

___________
(підпис)

Підстава надання пільги
талон

Квиток
автостанції

інше

___________________
(ПІБ)

Копії документів є невід’ємною частиною звіту

Додаток 2.4
форма № 3-пільга,
затвердженої наказом Мінпраці України від 28.03.2003 р.

АКТ
звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги,
між ______________________ та головним розпорядником коштів місцевого бюджету УСЗН Маловисківської РДА
станом на ________________ року
Заборгованіст
ь на початок
звітного року,
станом на
01.__.201_ р.

1

Фактично
спожито в
межах норм
З
За
початк звітни
у року
й
місяць

2

Профінансовано
Стано
м на

3

Заборгованість

У тому числі
За
Погашення
поточни заборгованост
й
і минулих
рік
років

5

Станом
на
01.__.201
_

6

У тому числі
Поточног Минули
о року
х років
(8=2-5)
( 9=1-6)

7

4

Постачальник
Заст. начальника управління__________
Головний бухгалтер _________________

Керівник ____________
М.П.

8

9

Додаток 3

до комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення
району на 2018 рік

Порядок
компенсаційних витрат від пільгового перевезення окремих категорій
громадян залізничним транспортом
Цей порядок є нормативно – правовим актом, який регламентує проведення відшкодування
вартості проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку
обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій
громадян».
Порядок визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету на відшкодування
вартості проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян у відповідності до чинного
законодавства.
Відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом окремих категорій громадян
здійснюється на підставі:
- договору укладеного між управлінням соціального захисту населення та підприємством,
що надає транспортні послуги окремим категоріям громадян;
- поданих підприємством, що надає транспортні послуги окремим категоріям громадян
розрахунків на суму, що підлягає компенсації.

Додаток 4

до комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення
району на 2018 рік

Порядок
відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремих категорій громадян
Цей порядок є нормативно – правовим актом, який регламентує проведення
відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату громадянам,
які мають таке право відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту ”, Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про охорону
дитинства», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Порядок визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету на відшкодування
вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном
згідно розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг громадян, які
мають на це право.
Відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном проводиться щомісячно на підставі наданого організацією – надавачом
послуг до управління соціального захисту населення «Розрахунку видатків на відшкодування
витрат, пов’язаних з наданням пільг» за формою 2 – пільга та акту звіряння за формою 3 –
пільга.

Додаток 5

до комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення
району на 2018 рік

Порядок
відшкодування вартості проїзду один раз на рік туди і назад громадянам постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Цей порядок є нормативно – правовим актом, який регламентує проведення відшкодування
вартості проїзду один раз на рік туди і назад громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської
катастрофи, відповідно до пункту 19 частини першої статті 20 та пункту 4 частини першої статті 21
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
Порядок визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету на відшкодування
вартості проїзду один раз на рік туди і назад громадян постраждалим внаслідок Чорнобильської
катастрофи у відповідності до чинного законодавства.
Відшкодування вартості проїзду один раз на рік туди і назад громадян постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії здійснюється на підставі наступних документів:
- заяви на ім'я начальника управління соціального захисту населення про відшкодування
вартості проїзду один раз на рік туди і назад;
- оригіналу проїзних квитків на проїзд відповідним видом транспорту на території
України;
- копії посвідчення, що дає право на пільги.
У разі виникнення спірних питань щодо відшкодування вартості проїзду один раз на рік туди і
назад громадян постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи направляти додаткові запити з
метою уточнення даних.

Додаток 6

до комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення
району на 2018 рік

Розрахункова потреба в коштах
для компенсаційних виплат від пільгового перевезення окремих категорій громадян
транспортом загального користування
Перевізник

Маршрут

ФОП Рибій Л.І.

с.Лозуватка – м.Мала Виска
с.Злинка – м.Мала Виска

Шевченківська
залізниця
Знам'янська
залізниця
Всього:

ст.Шевченкове –
ст.Помічна (по ст.Капустіно)
ст.Плетений Ташлик –
ст.Знам'янка

Потреба
в коштах на 2018 рік,
грн.
42 600,00
79 200,00
104 800,00
36 100,00
262 700,00

Додаток 7

до комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення
району на 2018 рік

Розрахункова потреба в коштах
для відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремих категорій громадян
Організація –
надавач послуг
ПАТ
«Укртелеком»
Всього:

Потреба
в коштах на 2018 рік,
грн.
1 000,00

Вид пільги
Встановлення телефонів
Абонентська
телефоном

плата

за

користування

122 300,00
123 300,00

Додаток 8

до комплексної цільової програми
для пільгових категорій населення
району на 2018 рік

Ресурсне забезпечення районної цільової програми
комплексної цільової програми для пільгових категорій населення району на 2018 рік
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання Програми
1
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

(назва програми)
Етапи виконання Програми

І
2018 рік
2
387,0

20__ рік
3

ІІ
20__ рік
4

20__- 20__ рр.
5
-

ІІІ
20__- 20__ рр.
6

Усього витрат на
виконання Програми

7
387,0

обласний бюджет
районний бюджет
міський, селищний та сільські
бюджети

272,0

272,0

25,0
90,0

25,0
90,0

кошти не бюджетних джерел
Примітка:
1.
2.

У випадку, якщо програма виконується в один етап графи 5,6 не заповнюються.
Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання заходів програми, визначених у графі 7 додатка 4 до Порядку.

