ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 2015 р.
Через Управління праці та соціального захисту населення надійшло коштів на
загальну суму 193 млн. 075 тис. 703 грн. А саме:





субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
163 млн. 629 тис. 299 грн.
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
292 тис. 533 грн.
кошти міського бюджету
19 млн. 400 тис. 179 грн.
кошти державного бюджету по Чорнобильським
програмам
1 млн. 525 тис. 343 грн.
 кошти державного бюджету
6 млн. 717 тис. 990 грн.
 кошти спеціального фонду
1 млн. 486 тис. 434 грн.
- в т.ч. платні послуги
260 тис. 227 грн.
інші джерела власних надходжень
1 млн. 175 тис. 975 грн.
капітальні вкладення
42 тис. 000 грн.
КТКВ 2501130 «Одноразові виплати жінкам,
яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»,
інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам
та особам, які постраждали від торгівлі людьми
8 тис. 232 грн.
 кошти Фонду соціального захисту інвалідів
23 тис. 925 грн.

В 2015 році за рахунок міського бюджету розвитку (спеціального фонду)
здійснено закупівлю металевих стелажів для архівного відділу управління в сумі
42 тис. грн.
В порівнянні з минулим 2014 роком надходження, що здійснюються через
управління праці, зросли на 75 млн. 968 тис. 400 грн., або на 64,9 %.
Уточненим кошторисом на соціальний захист та соціальне забезпечення
бюджетом міста на 2015 рік передбачені видатки в сумі 185 млн. 368 тис. 235
грн. або 36,9% від усіх видатків міста. По Державному бюджету,
Чорнобильським програмам та Фонду інвалідів уточнений кошторис на 2015 рік
затверджений в сумі 8 млн. 275 тис. 490 грн.
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Протягом року план уточнювався таким чином:
збільшилася субвенція з державного бюджету на:
- виплату «дитячих» допомог на 6 158,505 тис. грн.;
- ДСД дітям – сиротам на 70,0 тис. грн.
збільшилася субвенція з державного бюджету на:
- надання субсидій населенню на покриття витрат на придбання твердого
палива та скрапленого газу на 169,659 тис. грн.;
- надання субсидій населенню на покриття витрат на оплату житлово –
комунальних послуг на 38 029,420 тис. грн.
- надання інших пільг населенню на 85,900 тис. грн.
зменшилася субвенція з державного бюджету на надання пільг на
суму 4 400,073 тис. грн., в тому числі:
- пільги населенню на покриття витрат на оплату житлово – комунальних
послуг на 4 392,005 тис. грн.;
- пільги населенню на покриття витрат на оплату твердого палива і
скрапленого газу на 8,068 тис. грн.
зменшилася субвенція з обласного бюджету на:
- витрати на поховання учасників бойових дій на 18,0 тис. грн.;
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт і ТО автотранспорту на
5,8 тис. грн.
збільшено бюджетні призначення на:
- утримання Центру соціальних послуг на 1 459,151 тис. грн.;
- утримання Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 84,570 тис.
грн.
зменшено бюджетні призначення на
- утримання Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центру
професійної реабілітації інвалідів на 152,505 тис. грн.;
- програми і заходи Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 3,0
тис. грн.
З уточненого річного плану загального фонду міського бюджету в сумі
19 520,774 тис. грн. виконано 99,4 %, або 19 400,179 тис. грн.
В 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету із запланованого
кошторису 164 081,711 тис. грн. виконано 163 629,299 тис. грн. або 99,7 %.
За рахунок субвенції з обласного бюджету з плану 296,475
виконано 292,533 тис. грн. або 98,7 %.

тис. грн.

По цільовим програмам з державного бюджету із запланованих 6 732,788
тис. грн. виконано 99,9 % або 6 726,222 тис. грн.
З державного бюджету по Чорнобильським програмам з плану в сумі
8 294,238 тис. грн. виконано 99,8 % або 1 525,343 тис. грн.

Видатки міського бюджету в 2015 році розподілялися наступним чином:
По пільгах ветеранам війни і праці ( КТКВ 090200 )
Видатки здійснювались за рахунок субвенції з державного бюджету.
Заборгованість за 2014 рік утворилась за рахунок недостатнього фінансування і
становила 2 423,748 тис. грн. Заявлена потреба на 2015 рік становила 19 666,088
тис. грн., затверджені кошторисні призначення з урахуванням змін склали
14 833,197 тис. грн., відсоток забезпеченості – 75,4 %. Надійшло коштів за рік в
сумі 14 819,297 тис. грн., що становить 99,9% від кошторисних призначень, які
повністю використані за призначенням. Фактичні видатки за звітний період
становили 14 582,113 тис. грн., що на 4 684,904 тис. грн. більше, ніж в 2014 році.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги станом на 01.01.2016 р. зареєстровано 23 771 пільговик.
По пільговому перевезенню автомобільним транспортом (КТКВ 170102)
Видатки по КТКВ 170102 здійснювались за рахунок субвенції з державного
бюджету. Заборгованість за 2014 рік становила 179,862 тис. грн. Кошторисом на
2015 рік передбачено 2 646,320 тис. грн., (34,9 % від загальної потреби),
отримано субвенцію в сумі 2 276,701 тис. грн. ( 86,0 % від кошторису ), яку
перераховано перевізникам.
Автотранспортні підприємства в 2015 році здійснили
перевезення пільгової категорії громадян на суму
2 466,368 тис. грн., що на 348,143 тис. грн. більше в
порівнянні з минулим роком. За рахунок погіршення
фінансування на кінець року утворилась кредиторська
заборгованість перед перевізниками в розмірі 369,529
тис. грн., яка в порівняні з початком року збільшилась
на 189,667 тис. грн.
Виплати населенню на оплату житлово – комунальних послуг
та придбання твердого палива і скрапленого газу ( КТКВ 090405; 090406 )
Видатки по цьому коду здійснюються за рахунок субвенції з державного
бюджету. Заборгованість на початок 2014 ріку становила 4 006,782 тис. грн. З
передбачених кошторисом на 2015 рік 62 562,979 тис. грн., що становить 60,6 %
від заявленої потреби, профінансовано коштів в розмірі 62 562,330 тис. грн., що
становить 100,0 % від кошторисних призначень.
Протягом 2015 року за призначенням субсидій на ЖКП до управління
звернулося 19 047 заявників, призначено субсидію 17 117 заявникам, що на 8 275
призначення більше в порівнянні з 2014 роком. Перераховано коштів в сумі
62 229,419 тис. грн., фактичне нарахування складає 77 476,877 тис. грн. За
рахунок недостатнього фінансування на кінець року утворилась кредиторська
заборгованість в сумі 19 254,211 тис. грн.
В 2015 році 178 громадянам із 188 звернувшихся нараховано субсидію на
придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 332,911 тис. грн.
Заборгованість відсутня.

Надходження та використання субвенції з державного бюджету на надання
житлових субсидій населенню за 2006 - 2015 рр., млн.грн.
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Державна допомога сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям
здійснювалась за рахунок цільової субвенції з держбюджету.
Заявлена потреба на 2015 рік становить 88 272,587 тис. грн.
Кошторисні призначення на 2015 рік складають 83 806,505 тис.
грн., що більші від минулорічних на 4 772,405 тис. грн.
Профінансовано коштів в сумі 83 802,044 тис. грн., що
складає 99,99 % від затверджених кошторисних призначень,
які повністю використані за призначенням. Заборгованість
відсутня.

Державна соціальна допомога дітям – сиротам
(КТКВ 070303)
здійснювалась за рахунок цільової субвенції з держбюджету. Потреба на 2015 рік
становить 232,8 тис. грн. Затвердженні призначення на 2015 рік складають
232,8 тис. грн., що становить 100% від потреби. Субвенція надійшла та
використана в сумі 168,927 тис. грн. (72,6%) для надання державної соціальної
допомоги на дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у
прийомних сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”. Заборгованість
відсутня.

Структура видатків за 2015 рік по допомогах сім'ям з дітьми

Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами
1 675,3
168,9

Допомога по догляду за дитиною до 3 років

814,1

Допомога при народжені дитини

37 165,1
618,3

Допомога на дітей під опікою
Тимчасова державна допомога дітям
Допомога на дітей одиноким матерям
Допомога при усиновленні дитини

20 798,3
87,8

6 662,6

12 493,7
949,1

2 537,7

Допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам
Державна соцдопомога малозабезпеченим
сім'ям
Державна соціальна допомога дітям сиротам
Допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу

За 2015 рік надійшло коштів субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг, субсидій та різних видів соціальних допомог в
загальній сумі 163 млн. 629 тис. 299 грн., які повністю використані за
призначенням. Заборгованість, що рахувалася на початок року, становила 6 млн.
610 тис. 392 грн. З зв’язку з недостатнім фінансуванням заборгованість на кінець
року збільшилась на 15 млн. 235 тис. 912 грн. і склала 21 млн. 846 тис. 304 грн.
Найбільша заборгованість на кінець року спостерігається по КТКВ 090405
«Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП» і складає
19 млн. 254 тис. 211 грн.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету міському бюджету
здійснюються виплати на:
- надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЕС. /За 2015 рік надійшло та виплачено 201,251 тис.
грн./;
- витрати на поховання учасників бойових дій /надійшло та виплачено
47,743 тис. грн./;
- здійснюються компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт і
обслуговування автомобілів /надійшло та виплачено 43,901 тис. грн. /;
- встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи /в 2015 році фактичних
нарахувань не було, фінансування не проводилось/.
Із передбачених на 2015 рік 296 тис. 475 грн. надійшло коштів субвенцій
з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 292 тис. 533 грн., які повністю
використані за призначенням. Заборгованість відсутня.

Компенсації фізособам, які надали соціальні послуги (КТКВ 091205)
здійснюється за рахунок дотації вирівнювання фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів. Заборгованість на початок та на кінець року відсутня. Із
передбачених кошторисом на 2015 рік 135,0 тис. грн., призначено виплату
грошової компенсації фізичним особам, які надали соціальні послуги громадянам,
що не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в розмірі
134,432 тис. грн., яка в 100 % розмірі профінансувалась та виплатилась протягом
поточного року.
Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВ 090412; 090416)
За рахунок коштів міського бюджету, на виконання міської програми
соціальної допомоги «Турбота» на 2014 – 2020 роки, з метою поліпшення
соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених верств
населення, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, родинам учасників АТО, сім’ям
загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО, здійснюється
підтримка громадян, а саме:
надається матеріальна допомога окремій категорії громадян за рішенням
виконкому міської ради - 786 громадянам надано допомогу на суму
268,925 тис. грн.;
здійснюється виплата на поховання непрацюючих громадян на суму
81,008 тис. грн.;
освоєно кошти на поховання учасників АТО в сумі 33,750 тис. грн.;
профінансовано кошти на відшкодування батьківської плати за харчування
дітей ЧАЕС в дошкільних навчальних закладах в розмірі 26,982 тис. грн., на
відшкодування батьківської плати за харчування дітей,батьки яких загинули
або є учасниками АТО в дошкільних навчальних закладах в сумі 37,702 тис.
грн., на відшкодування батьківської плати за харчування дітей, батьки яких
загинули або є учасниками АТО в загальноосвітніх навчальних закладах в
сумі 21,171 тис. грн. Всі кошти використані за призначенням та в повному
обсязі.
забезпечено фінансування щомісячної плати сім’ям ЧАЕС на кожну дитину в
сумі 0,576 тис. грн.;
цінними подарунками відзначаються довгожителі міста (ковдри, подушки,
пледи, мобільні телефони ) 43 особи на загальну суму 15,767 тис. грн.;
надаються талони на безкоштовне миття у міській лазні на суму 9,360 тис. грн.
послугою скористалось 585 громадян міста;
заходи з профілактики захворюваності на туберкульоз в сумі 19,111 тис. грн.;
заходи в галузі соціального захисту в сумі 42,143 тис. грн.;
надаються талони на безкоштовні послуги перукаря на суму 3,570 тис. грн.,
послугою скористалось 102 громадянина;
фактично спожито додаткової пільги в сумі 4,206 тис. грн. на придбання
додаткового балону скрапленого газу;

надаються додаткові пільги:
Статус пільговика

Вид пільги

Спрямовано,
тис. грн.

Фактично
спожито,
тис. грн.

Заборгованість
за 2015р.,
тис. грн.

Інвалідам по зору І–ІІ групи

Плата за телефон та
електроенергію

59,036

50,479

2,435

Інвалідам без рук, ніг

Плата за телефон

17,037

16,017

1,684

Почесним громадянам міста

100% плати за ЖКП

80,211

75,423

9,737

Членам сімей загиблих в
Афганістані

Плата за ЖКП,
50% за телефон

9,601

8,937

1,048

Ветеранам підпільно –
партизанського руху

Плата за ЖКП

0,517

0,454

0,045

Родинам учасників АТО, сім’ям
загиблих військовослужбовців, які
брали участь в проведенні АТО

Пільги на ЖКП та
телефон

458,586

514,722

69,729

Реабілітованим громадянам

Плата за ЖКП

16,247

14,981

1,354

Довгожителі міста

Плата за ЖКП

9,394

7,147

0,053

"Динаміка фінансування по міській програмі "Турбота", тис.грн.
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Таким чином, на інші видатки на соціальний захист населення
кошторисом передбачено 1 579,033 тис. грн., надійшло коштів в сумі 1 489,792
тис. грн. або 94,3%. Фактично спожито 1 471,043 тис. грн. Всі кошти використані
за призначенням. За рахунок недостатнього фінансування протягом року
заборгованість на кінець 2015 року склала 86,085 тис. грн.

Фінансова підтримка громадським організаціям міста (КТКВ 091209)
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. На дану мету передбачено
42,0 тис. грн., які профінансовані та використані громадськими організаціями
«Союз Чорнобиль України» в розмірі 26,971 тис. грн. та «Об’єднана Рада воїнівінтернаціоналістів Уманщини» в сумі 15,0 тис. грн. Заборгованість відсутня.
Органи місцевого самоврядування ( КТКВ 010116)
Потреба на утримання Управління в 2015 році становить 7 млн. 061 тис. 984
грн., міським бюджетом забезпечено 76,4 % від потреби, або 5 млн. 398 тис. 814
грн., що на 38,6 % більше в порівнянні з минулим роком. Заборгованість на
початок року становила 61,995 тис. грн., яка на кінець року погашена повністю.
З передбачених на 2015 рік асигнувань профінансовано 5 млн. 393 тис. 733
грн., що становить 99,9 % від кошторису. В порівнянні з минулим роком
фінансування збільшилось на 1 498,981 тис. грн. На потреби установи фактично
спожито 5 млн. 313 тис. 626 грн.
За рахунок спеціального фонду (міського бюджету розвитку) в 2015 році
надійшло коштів на загальну суму 42 тис. грн. для придбання металевих стелажів
для архівного відділу, які повністю використані за призначенням.
Згідно Закону України „Про здійснення державних закупівель” в управлінні
праці працює тендерний комітет. Комітетом протягом 2004 – 2015р. проведено
158 засідань, в т.ч. в 2005 – 2006 роках проведені відкриті торги та по 2 запита
цінових пропозицій; в 2007 році – 2 відкриті торги, 2 котирування та здійснили
закупівлю автомобіля в одного постачальника; в 2008 – 2015 роках проведено 34
запита цінових пропозицій на придбання бензину та послуг з громадського
харчування та здійснено закупівлю природного газу і електроенергії в одного
учасника, путівок інвалідам війни, підйомної платформи для інвалідів. Загальна
сума, на яку проведено торгів за 2004 -2015 рр. складає 7,159 млн. грн.
Здійснення закупівель та проведення торгів за 2006 - 2015 рр.
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Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КТКВ 091101)
Кошторисом на 2015 рік передбачено 414,570 тис. грн., що становить 98 %
від потреби. Профінансовано та фактично спожито коштів в сумі 414,484 тис.
грн., що становить 100 %. Заборгованість на кінець року відсутня.
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КТКВ 091102)
Потреба по данному КТКВ на 2015 рік становить 50,028 тис. грн.
Кошторисом на рік затверджено 37,0 тис. грн., що становить 74% від вказаної
потреби. Кошти профінансовано та фактично спожито в повному обсязі
Бюджетні призначення спрямовано за наступними напрямками використання:
«Призовна дільниця» - 30,0 тис. грн., «В школу з радістю» - 0,7 тис. грн.
(придбано два рюкзаки та канцелярські набори), «Пелюстки довіри» - 5,0 тис.
грн. (придбано продуктові нобори та здійснено послуги по приготуванню їжі),
«Повір у себе» - 0,4 тис. грн. (приббання канцтоварів), «Діди Морози –
волонтери» - 0,9 тис. грн. (придбано подарунки для Новорічних свят).
Центр соціальних послуг ( КТКВ 091204 )
Заборгованість за 2014 рік становить 255,710 тис. грн. З
уточненого плану на 2015 рік в сумі 9 729,864 тис. грн.
профінансовано коштів в сумі 9 722,757 тис. грн. або 99,9%.
Фактичні видатки склали 9 453,328 тис. грн. Заборгованість
відсутня.
З уточненого плану спеціального фонду в сумі 1 344,132
тис. грн. надійшло 1 358,893 тис. грн., освоєно коштів в сумі
1 306,978 тис. грн. при фактичних видатках 1 295,578 тис. грн.
В 2015 році за рахунок спеціального фонду (напрямок використання – інші
джерела власних надходжень) зі співпрацею з Уманським міським центром
зайнятості було залучено до громадських робіт 32 особи. Перераховані кошти в
сумі 29,6 тис. грн. повністю використані за призначенням.
Залишається непогашеною заборгованість фондом регіонального розвитку по
державній програмі на відкриття лікувально – трудової майстерні Центру
обслуговування бездомних та звільнених осіб Центру соціальних послуг в сумі
252,790 тис. грн.
Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів та
Центр професійної реабілітації інвалідів ( КТКВ 091206 )
Затверджені річні кошторисні призначення на утримання Центрів згідно
уточненого плану становлять 2 184,493 тис. грн. З уточнених асигнувань на рік
профінансовано 2 166,010 тис. грн., або 99,2 %, при спожитих видатках в сумі
2 157,682 тис. грн. Заборгованість, що склалася на початок року в сумі 7,495 тис.
грн., погашена в повному обсязі.
З уточненого плану спец. фонду в сумі 83,143 тис. грн. надійшло 77,309 тис.
грн., перераховано 45,355 тис. грн., фактичні витрати склали 44,849 тис. грн.
Кредиторська заборгованість відсутня.

По цільовим програмам на соціальний захист в м. Умань
КПКВ 2507030 «Заходи із соціальної та
професійної реабілітації інвалідів» здійснюється за
рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. На
2015 рік виділено цільових коштів для нашого міста в
сумі 24,089 тис. грн. Нараховано компенсації за
невикористане санаторно – курортне лікування
інвалідам в сумі 23,925 тис. грн. Кошти використані
повністю за призначенням. Заборгованість відсутня.
КПКВ 2501130 «Одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне
звання України «Мати – героїня», одноразова матеріальна допомога інвалідам
та непрацюючим малозабезпеченим особам» здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету. Із передбачених на 2015 рік асигнувань в сумі 51,590 тис.
грн. профінансовано 99,8 % від потреби, або 51,488тис. грн. Заборгованість
відсутня. По спеціальному фонду на дану програму надійшло 8,232 тис. грн.,
які повністю використані за призначенням.
КПКВ 2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та
жертвам нацистських переслідувань» здійснюється за рахунок цільових коштів
державного бюджету. На 2015 рік передбачено 1 110,504 тис. грн.,
профінансовано та фактично спожито 1 110,307 тис. грн., або 99,98 %.
Заборгованість відсутня.
КПКВ 2501160 «Довічні державні стипендії» здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету. Кошторисом на поточний рік затверджено 11,888
тис. грн., які профінансовані в повній мірі та перераховані за призначенням.
Заборгованість відсутня.
КПКВ 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
ЖКП» здійснюється за рахунок цільових коштів державного бюджету. Із
передбачених на 2015 рік кошторисних призначень в сумі 2 788,038 тис. грн.
профінансовано 2 781,775 тис. грн., які спожиті на 100%.
Вперше в 2015 році здійснювалось фінансування за наступними
державними цільовими програмами:
- з травня місяця:
КПКВ 2501350 «Компенсація підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на
військову службу під час мобілізації, на особливий період». Кошторисом на рік
затверджено 2 646,819 тис. грн. Всі кошти профінансовано та освоєно в повному
обсязі.
- з липня місяця: КПКВ 2501570 «Виплата матеріальної допомоги
військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби». Уточненим
кошторисом на 2015 рік передбачені видатки в розмірі 20,717 тис. грн.
Профінансовано та перераховано 100 % зазначених коштів.

- з вересня місяця:
КПКВ 2501090 «Створення і програмно-технічне
забезпечення системи інформаційно – аналітичної підтримки, інформаційнометодичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень». На 2015 рік
виділено цільових коштів в сумі 95,0 тис. грн., які в повному обсязі
профінансовано та використано за призначенням.
По цільовим програмам на соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
КПКВ 2501200 виплати здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету. На 2015 рік передбачено 1 537,361 тис. грн. Протягом року надійшло
коштів на загальну суму 1 525,343 тис. грн., фактично спожито 1 414,152 тис. грн.
Заборгованість за 2014 рік склала 130,563 тис. грн.,
на кінець 2014 року зменшилась і становила 18,761
тис. грн.
Кошти спрямовувалися та використовувалися
за наступними напрямками використання:
- «Доплати за роботу на радіоактивно забруднених
територіях, виплати підвищених стипендій та надання
додаткової відпустки постраждалим від аварії на
ЧАЕС», спрямовано коштів в сумі 108,114 тис. грн.,
профінансовано 108,114 тис. грн., фактично спожито
104,767 тис. грн. Заборгованість на кінець року
склала 18,761 тис. грн.
- «Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей,
які постраждали від аварії на ЧАЕС». Кошторисом на 2015 рік передбачено
– 10,591 тис. грн., з них профінансовано 10,544 тис. грн. Фактично спожито
3,334 тис. грн. Заборгованість відсутня.
- «Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС». Заборгованість за 2014 рік
становила 93,659 тис. грн., яка в 2015 році погашена повністю. Кошторисом
передбачено 1 238,438 тис. грн., профінансовано 1 238,437 тис. грн. при
фактичних видатках 1 145,389 тис. грн.
- «Компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю громадян, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС». Кошторисом на 2014 рік передбачено 82,490
тис. грн., заборгованість на початок року становила 7,586 тис. грн., на
кінець року заборгованість відсутня. Профінансовано 70,520 тис. грн.,
фактичні видатки склали 62,934 тис. грн.
- «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС».
Кошторисом на 2015 рік затверджена сума 97,728 тис. грн., яка
перерахована та спожита в повному обсязі.
Перший заступник
начальника управління

Ю.Ю.Малішевська

