
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МӀшстерства фӀнансӀв Украши 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакцп наказу МӀнӀстерства фшажив УкраӀни ВӀД 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УправӀЛӀНня соцӀального захисту населення ПодӀльськоУ районноТ у м. ПолтавӀ ради

(найменування головного розпорядника коигпв мӀсцевого бюджету)

ВӀД ( 9 ^ . 0 ^ , 2 0 2 0  р .  N / /

Паспорт
бюджетноТ програми мкцевого бюджету на 2020 рж

0800000 УправлӀння соцӀального захисту населення
ПодӀЛьськоТ районноТ у м.ПолтавӀ ради

(код ПрограмноӀ класифӀкацЛ видаткӀв та кредитування мӀСцевого бюджету) (найменування головного розпорядника контв  МӀСцевого

2. 0810000 Управлшня соцӀального захисту населення
ПодӀльськоТ районноТ у м.Полтав! ради

3195300

(код за СДРПОУ)

3195300

(найменування вщповӀдального виконавця) (код ТиповоӀ ВӀДомчоӀ класифӀкащ'1 видаткӀв та кредитування (код за ЕДРПОУ)

Оздоровлення громадян, якӀ постраждали
3. _______ 0813060________________3060_________________ 1070____________ внаслщок ЧорнобильськоТ катастрофи__________5310136700

(код Програмно'1 класифӀкацй' (код ТиповоГ програмноГ (код ФункшональноТ класифӀкацй' (найменування бюджетноГ програми зпдно з Типовою програмною (код бюджету)
видаткӀв та кредитування мӀсцевого класифӀкацӀӀ видаткӀв та видатюв та кредитування класифӀкащею видатюв та кредитування мӀсцевого бюджету)

бюджету) кредитування МӀСцевого бюджету) бюджету)

^ Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 85 118,00 гривень, у тому числӀ загального фонду - 85 118,00 гривень та спещального 
фонду - 0,00 гривень.

5. ПӀдстави для виконання бюджетно'1 програми:
Бюджетний кодекс УкраТни
Закон УкраТни «Про Державний бюджет УкраТни на 2020 рӀк»
Закону УкраТни „Про основи сощалы-юТ захищеност! ӀнвалӀДӀВ в УкраТнӀ”



Постанова Кабшету МшютрӀв Украши вщ 23.11.2016 року 854 " ДеякӀ питання санаторно-курортного лӀкування та вӀдпочинку громадян, якӀ 
пострадали внаслщок ЧорнобильськоӀ' катастрофи" Постава КабӀнету МшӀстрӀв Украши вщ 16.01.2019 року № 22 " Про встановлення розмӀру 
грошово! допомоги для компенсаци вартосг! санаторно-курортним закладам 1 закладам оздоровленням та вщпочинку у 2020 роцӀ".

РӀшення сорок третьоӀ' сеси ПодшьськоТ районноТ у м. ПолтавӀ ради сьомого скликання В1 24.12.2019 року "Про районний бюджет на 2020 
р!к".

6. ЦӀЛӀ державноТ полДики, на досягнення яких спрямована реалӀзацӀЯ бюджетноТ програми

N з/п Цшь державноТ полггики
1 . Оздоровлення громадян, яю постраждали внаслӀдок ЧорнобильськоТ катастрофи

7. Мета бюджетноТ програми: Забезпечення на оздоровлення громадян. як! постраждали внаслӀДОк ЧорнобильськоТ катастрофи

8. Завдання бюджетноТ програми

N з/п Завдання
Оздоровлення громадян, ям постраждали внаслӀдок ЧорнобильськоТ катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштӀв 
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштӀв
Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Оздоровлення 
громадян, якӀ 

постраждали внаслӀДОК 
ЧорнобильськоТ 

катастрофи

85118,00 85118,00

Усього 85118,00 85118,00

10.
ПерелӀк МӀСцевих / репональних програм, що виконуються у складӀ бюджетноТ програми: 
(грн)



N з/п Найменування мӀсцевоТ 
/ регюнальноТ програми Загальний фонд СпецӀальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. РезультативнӀ показники бюджетно'1 програми:

N з/п Показник Одиниця вимӀру Джерело ӀнформацЙ Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1

Витрати на санаторно- 
курортне ЛӀкуванням 
громадян, 
постраждалих 
внаслщок ЧАЕС 
вӀднесених до I 
категорй

грн. Помюячний розпис 
асигнувань 85118,00 0,00 85118,00

2 продукту

2.1

к Ӏл ь к Ӏс т ь  отримувачӀв 
пӀльг на оплату 
санаторно-курортного 
лжування громадян, 
постраждалих 
внаслӀдок ЧАЕС 
вщнесених до I 

категорй'

ОСӀб

КшЬКӀСТЬ 13 звӀту про 
телефошзащю квартир 

Ӏнвалщам 1-2 груп 
загального 

захворювання по ПФ 
ПАТ "Укертелеком"

11 0,00 11



3 ефективностӀ

3.1

середнӀЙ розмӀр 
санаторно-курортного 
лӀкуванням громадян, 

постраждалих 
внаслӀдок ЧАЕС 
вщнесених до I 

категорп

грн/мюяць на одного 
пӀльговика Розрахункова 7738,00 0,00 7738,00

4 ЯКОСТӀ

4.1

питома вага 
вщшкодованих 

ПӀЛЬГОВИХ послуг до 
нарахованих

% розрахунковий
показник 100 0,00 100

Заступник голови ради з питань ДӀЯльностӀ 
виконавчого органу - начальник управлшня 
ПодӀльськоӀ районно'1 у м.ПолтавӀ ради Андрш Каркач

(ӀНӀщали та прӀзвище)

СвӀтлана Шкляр________________
(ӀНӀЦӀаЛИ/ӀНӀЦӀаЛ, прӀЗВИЩе)


