
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціального захисту населення 
Охтирської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

■Зо огОХсі/. №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління соціального захисту населення Охтирської районної 
_Е____________________ 0800000_________________________________________державної адміністрації___________________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Охтирської районної 
2.____________________ 0810000_________________________________________державної адміністрації___________________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

03197888
(код за ЄДРПОУ)

03197888
(код за ЄДРПОУ)

3.0813050

А-

3050 1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюд ету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування я місцевого 

бюджету)

18311200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 76800,00 гривень, у тому числі загального фонду 76800,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
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- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796- XII (зі змінами),
- Постанова КМУ № 1303 від 17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами),

-Розпорядження голови Охтирської РДА від 24.01.2013 р. № 21-ОД «Про надання медичних послуг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (зі змінами),

- Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Сумської обласної ради від 22.12.2016 року (зі 
змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного 
придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами 
харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів:



з

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виплата пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів 51000,00 0,00 51000,00

2 Виплата пільг на безоплатне зубопротезування 25800,00 0,00 25800,00

Усього: 76800,00 0,00 76800,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Районна програма соціального захисту населення на 2020 
рік, затверджена рішенням районної ради сьомого 
скликання від 24.12.2019 року

76800,00 0,00 76800,00

Усього 76800,00 0,00 76800,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники продукту:

- кількість одержувачів безоплатних ліків за 
рецептами лікарів

осіб особові справи 
одержувачів пільг

44 0 44

-кількість одержувачів пільгових послуг із 
безоплатного зубопротезування

осіб особові справи 
одержувачів пільг

12 0 12

2 Показники ефективності:
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-середня вартість пільги на безоплатне 
придбання ліків на одну особу

грн/рік Розрахунково 1159,09 0,00 1159,09

-середня вартість послуги на безоплатне 
зубопротезування на одну особу

грн/рік Розрахунково 2150,00 0,00 2150,00

3 Показники якості:
-відсоток громадян,які одержали безоплатні 
ліки

% 100 0 100

-відсоток громадян, які одержали послуги з 
безоплатного зубопротезування

% 100 0 100

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 
управління соціального захисту населення Охтирської 
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Охтирської районної 
державної адміністрації

обов’язки
фінансів

./ОДО

(підпис)
О.І.Бессмертний 

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.В.Замашка 
(ініціали/ініціал, прізвище)


