ІНФОРМАЦІЯ про стан фінансування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету місцеви
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На 2009 рік для надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
житлово-комунальних послуг передбачена субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам області у сумі 112,8 млн.грн., що на 55% більше ніж у 2008 році,
в тому числі пільги – 87,5 млн.грн., субсидії – 25,3 млн.грн.
За січень-квітень 2009 року надано пільг та житлових субсидій населенню з оплати
житлово-комунальних послуг на суму 44,8 млн.грн., (пільги надано 128,1 тис. сім'ям на
суму 32,7 млн.грн., субсидії -28,9 тис. сімей на суму 12,1 млн.грн.).
Профінансовано – 42,2 млн.грн. (пільги – 30,4 млн.грн., субсидії- 11,8 млн грн.), в тому
числі: за минулий рік - 3,8 млн.грн. (пільги - 1,7 млн.грн., субсидії – 2,1 млн.грн.), поточний
рік – 38,4 млн.грн., або 85,7% (пільги – 28,7 млн.грн., або 87,9%, субсидії – 9,7 млн.грн.,
або 80,2 %).
Прострочена заборгованість поточного року відсутня.
Потреба у фінансуванні нарахованих пільг та субсидій у квітні поточного року складає
6,4 млн.грн.
Використання державної субвенції становить 37,4%.
На придбання твердого палива та скрапленого газу передбачена субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам області у сумі 38,9 млн. грн., що на 16,5%
більше, ніж у 2008 році.
Нараховано пільг та житлових субсидій населенню на суму 18,8 млн. грн., в тому
числі: пільги - 13,4 млн. грн., субсидії – 5,4 млн. грн.
Профінансовано – 13,7 млн. грн. (пільги – 9,5 млн.грн., субсидії – 4,2 млн. грн.), в тому
числі: за минулий рік - 0,4 млн. грн.), поточний рік – 13,3 млн.грн., або 70,7% (пільги – 9,5
млн.грн., або 70,7%, субсидії – 3,8 млн.грн., або 70,4%).
Пільгами на тверде паливо забезпечено 18,6 тис. домогосподарств пільговиків, або 58,4
% від тих, що мають право.
Субсидії виплачено 8,3 тис.сімей, або 69,3% від призначених.
Прострочена заборгованість відсутня.
Потреба у фінансуванні нарахованих пільг та субсидій у квітні поточного року складає
5,5 млн.грн.
Використання державної субвенції становить 35,2%.
На надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян передбачено
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 32,3 млн.грн., що на
12,1% більше ніж у 2008 році.
Надано пільг на суму 8,9 млн.грн., в тому числі: послуги зв'язку – 1,1 млн.грн., інші пільги
– 0,1 млн.грн., пільговий проїзд – 7,7 млн.грн. Профінансовано – 5,2 млн. грн., в тому
числі: за минулий рік – 1,9 млн. грн., поточний рік - 3,3 млн. грн., або 37,3% (послуги
зв'язку – 0,8 млн. грн., або 73,7%, інші пільги – 0,05 млн.грн., або 54,1%, пільговий проїзд
– 2,5 млн.грн., або 31,9 %).
Прострочена заборгованість - 3,1 млн. грн.
Потреба у фінансуванні нарахованих пільг у квітні поточного року – 2,5 млн грн.
Використання субвенції становить 16,1%.
На виплату у 2009 році державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям
передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 356,2

1/2

ІНФОРМАЦІЯ про стан фінансування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету місцеви
&bull;&bull;Понеділок&bull;, 12 &bull;січня&bull; 2009, 10:54&bull;

млн.грн., що на 25,0 % більше, ніж було нараховано та використано у 2008 році.
У січні – квітні поточного року державну допомогу надано 64,5 тис. сімей на суму 116,6
млн. грн., яку профінансовано стовідсотково, у тому числі допомогу надано:
53,5 тис. сімей з дітьми на суму 92,8 млн. грн..;
3,1 тис. малозабезпечених сімей на суму 5,4 млн. грн.;
6,1 тис. інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів на суму 16,1 млн. грн.;
1,8 тис. осіб на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають
можливості утримувати дитину на суму 2,3 млн. грн.
Заборгованість з виплати відсутня.
За 4 місяці використано 32,5% субвенції.
Для виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які знаходяться у будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам
передбачено 7,5 млн. грн. , що на 27,1 % більше, ніж у 2008 році.
У січні - квітні поточного року державну допомогу надано 175 батькам-вихователям та
прийомним батькам на 365 дітей на суму 2,52 млн. грн., яку профінансовано
стовідсотково.
Заборгованість з виплати відсутня.
За 4 місяці використано 34,1% субвенції.
Допомоги виплачуються місяць в місяць.
Автор: Г. Пастух
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