БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні витрати)

1.

161
КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами
Код

Найменування

2016 рік

2017 рік

(звіт)

(затверджено)
граничний
обсяг

1

1611020

3220

2

3

4

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо підтримки територій, що
зазнали негативного впливу внаслідок збройного
конфлікту на сході України
Капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів
ВСЬОГО

0,0

(тис. грн.)
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду
на 2018 рік

2018 рік (проект)

5

необхідно
додатково (+)
6

17 000,0

34 000,0

1 772 500,0

17 000,0

34 000,0

1 772 500,0

17 000,0

34 000,0

1 772 500,0

7

1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові
кошти)
Для здійснення досліджень загроз екологічного та техногенного характеру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та /або тимчасової окупації,
відповідно до п.36 Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затверджене постановою КМУ від 08.06.2016
№376, з метою оприлюднення суспільно важливою інформації з даної тематики МТОТ необхідно передбачити видатки з державного бюджету на 2018 ріку сумі 30 000,0 тис грн.
Відповідно до пункту 9 «Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р,
необхідно передбачити видатки у сумі 166 000,0 тис. грн. на 2018 рік. для здійснення заходів з реконструкції та придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з метою сприяння
реалізації їх прав і свобод та створення умов для інтеграції за новим місцем проживання.
Для забезпечення здійснення підготовки кадрів у сфері конфліктології, відповідно до п.2 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 36
необхідно передбачити видатки у сумі 1500,0 тис. грн. на 2018 рік.
Для здійснення заходів із надання правової допомоги політв’язням, репресованим особам, відповідно до конституційних прав і свобод людини і громадянина України, необхідно
передбачити видатки у сумі 15 000,0 тис. грн. на 2018 рік.
Для здійснення заходів із реалізації проектів відповідно до показників оцінки шляхів відновлення та розбудови миру в Україні показники оцінки шляхів відновлення та розбудови
миру в Україні, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 797 «Про схвалення звіту спільної місії Європейського Союзу, Організації Об’єднаних
Націй та Світового банку «Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні» необхідно передбачити 1500 000,0 тис грн. на 2018 рік.
Для створення тимчасової інфраструктури двох КПВВ (контрольних пунктів в’їзду-виїзду) на адміністративній межі Херсонської області (Каланчак, Чонгар) та тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим, відповідно до «Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р необхідно передбачити видатки з державного бюджету у 2018 р. у сумі 25 100,0 тис грн.
Для облаштування п’яти КПВВ на території Луганської та Донецької областей для створення належних санітарно-гігієнічних умов для громадян, відповідно до
«Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р необхідно передбачити
видатки з державного бюджету у 2018 р. у сумі 25 500,0 тис грн.
Для здійснення заходів із забезпечення реалізації проекту "Будівництво радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області" (придбання
антенно-фідерного обладнання), відповідно до «Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
03.04.2017 № 275-р.необхідно передбачити видатки з державного бюджету у 2018 р. у сумі 9 400,0 тис грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

2018 рік (проект)
в межах доведених
граничних обсягів

2018 рік (проект) зміни
у разі передбачення додаткових
коштів

1

2

3

4

5

6

продукту
1

Внутрішній облік

6 143,0

30 000,0

Вартість 1 кв. метра житла для тимчасового проживання тис.грн.
внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів
державного бюджету

Внутрішній облік

5,5

5,5

Рівень забезпечення внутрішньо переміщених осіб
житлом для тимчасового проживання
Рівень введення в експлуатацію обладнання з
програмним забезпеченням в центрах надання
адміністративних послуг

відс.

Внутрішній облік

100,0

100,0

відс.

Внутрішній облік

100,0

100,0

Кількість житла, придбаного для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб
ефективності
1

кв. м.

якості
1
2

2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

17 000,0

34 000,0

1 772 500,0

3

