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Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Управління соціального захисгу населення Камінь-Каширської РДА 
(найменування місцевого фінансового оріаиу)
Ніл / S ' . Û l ,  p S V - C f e  f y L

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету па 2018 рік*

1. 08100000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА 

(КПКВК MIS) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813050 1070 « Пільгове медичне обслуговуватія осіб, які носграждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2930.4 тис. іривснь. у тому числі загального фонду -2930,4 тис. гривень іа спеціального фонду -  0 тис. іривснь.

5. Підстави для виконання бюджетної Про; рам и

1. Конституція України.

2. Бюджетний Кодекс України (із змінами).

3. Закон України «Про Державний бюджет України па 2018 рік;>.

4. Закон України «Про статус і соціальний захисг громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р .N? 796-ХИ ( із змінами).

5.1 Іостанова КМУ від 20.09.2005 р. Лі 936 «Порядок використання коштів державного бюджету для програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (із змінами).

6.1 Іостанова КМУ від 17.08.98 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 
ірул населення та за певними категоріями захворювань».

7.Порядок використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи затверджене рішенням 
обласної Ради № 34/42 від 02.04.2015р.

6. Мста бюджетної програми - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання 

ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми



.V» з'п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 0813050 1070
« Пільгове мелнчне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи»

в. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі пілпроірам та завдань

__ _______________________ ______________________________ __________________________________________ ______ (тис, гри)

X«
з/п КІІКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми"
Загальний

фопд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 (і 7

0813050 і 070
Підпрограма 0813050 
«Пільгове медичне 
обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»

Завдання:

Надання пільї на безоплатне 
придбання ліків за рецептами 
лікарів та безоплатне 
зубонротезування громадян, 
які посіражлали внаслідок 
Ч орі юбильської катастроф л

2930.4 2930.4

І Усього 2У30.4 2930,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у  складі бюджетно! програми

_________________________________________ ____________________________________ ____________________ ______ (тис, гри)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Усього и _
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань



І

№
з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 0813050 Підпрограма 0813050 

«І Іадаїшя пільг па безоплатне 
придбання ліків за рецептами 
лікарів та безоплаггне 
зубопрохезування громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»

—

Завдашїя
Забезпечення відшкодування 
пільг на безоплатне придбання 
ліків за репетам и  лікарів та 
безоплатне зубопротезувапня 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Тис. грн.. 2930.4

Кількість одержувачів 
безоплатних ліків за рецептами 
лікарів

осіб звіт 3593

Кількість одержувачів пільгових 
послуг із безоплатного 
зубопротезування.

осіб звіг 227

1.2 Показники ефективності
Середня вартість пільги па 
безоплатне придбання ліків на 1 
особу

грн./рік звіт 734

1 Середня вартість послуги на 
безон.іатне зубопротезувапня на 
1 особу

гри. ./рік звії | 1291

1.3 Показники якості х
Відсоток громадян, які 
одержали безоплатні ліки

% Розрахунок 100

Відсоток громадян, які одержали 
послуги з безоплатного 
зубопрохезування

% Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

.V
(тис. ірн)
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. .  і Найменування джерел КІЖВК

Касові вкдагки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до ки 

реалізації інвестиційного пі
ІЦЯ

ЮіЖГу3
Пояснення, що 
характеризую! ь 

джерела 
фінансування

надходжень •загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 ІЗ
Підпрограма 1
Інвестиційний проекі 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за 
видами) X X х

Інвестиційний проект 2

Усього ---------------------

1 Код функпіон-даьноіі'.класифікаііії видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заиоівМюєтісЯ тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилатків/і гадання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
х~'.о

•' Прогноз видатків дй'кіьаду)Са.іізашї інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за  роками.

\І Іачальиик управління
>  о5\ мВЩ/ І З * *  І
10 . ЯЛ \  ^  Лі* і 
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ПОГОДЖЕНО:
Начальній фінансового управління

(підпис)

(підпис)

М.М.Демидюк 
(ініціали та прізвище)

В.Г.Бортнійчук 
(ініціали та прізвище)


