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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління соціального захисту населення Бериславської 
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Бериславської районної державної
адміністрації____________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

09 02.2017 № 22/8

НАС НОРІ

1 1500000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 
Управління соціального захисту населення

2.

(КПКВК МБ) 

1510000 Управління соціального захисту' населення
(найменування головного розпорядника)

3

(КПКВК МБ) 

1513050 1070

(найменування відповідального виконавця)
Пільг ове медичне осблуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 48,998 тис. гривень,}' тому числі загального фонду- 48,998 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. г ривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 27 вересни 2010 року N 1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" , рішення 12 сесії Бериславської районної ради від 
22 ,12,2016 №149 "Про районний бюджетна 2017 рік"____________________________________________________________________________________________________________________
, , , .. Забезпечення державних і арантій соціального захист \ громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатної о придбання ліків за6. Мета бюджетної програми .

рецептами лікарів, бехогілатного забопротезування та забезпечення продуктами харчування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.гри.)

І І і ‘і і т п г п я м  я / чятіпянмїг п іп  гл .'і'ттч ї



' к п к в к К Ф К В К
1 Іідц ри ї ритм І аиодиі її і/і } * 1‘иі

програми (у загальний фонд спеціальний d j  і разом

1 2 'їл 4 5 6 7

1 1070

1513050 Пільгове медичне осблуговування 
осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи
48,998 0,00 48,998

2

Надання пільг на безоплатне придбання ліків 
за рецептами лікарів, безоплатне 

зубопротезування та забезпечення продуктами 
харчування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

48,998 0.00 48,998

Усього 48,998 0,00 48,998

). Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми к п к в к загальний фонд спеціальний фонд разом

і 2 ->Л 4 5
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п к п к в к Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 -у
Л 4 5 6

1513050
1513050 Пільгове медичне осблуговування 

осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Надання пільг на безоплатне придбання ліків 
за рецептами лікарів, безоплатне 

зубопротезування та забезпечення продуктами 
харчування громадян, я к і  постраждали 
внаслідок Чорнобильсько: катастрофи

Продукту
кількість одержувачів безоплатних ліків за 

рецептами лікарів
осіб Фактичні дані про надання окремих 

видів державної соціальної 
допомоги

111,00

кількість одержувачів пільгових послуг із 
безоплатного зубоп ротезуван ня

осіб Фактичні дані про надання окремих 
видів державної соціальної 

допомоги
2,00

Ефективності
середня вартість пільги на безоплатне 

придбання ліків на одну особу
грн/рік Розрахунок

414,00



середня вартість послуги на безоплаї^  
зубопротезування на одну особу '

грн/рік Розрахунок
^  1500,00

Я кості
відсоток громадян, які одержали безоплатні 

ліки
в і де. Розрахунок

100,00

відсоток громадян, які одержали послуги з 
безоплатного зубопротезування

відс. Розрахунок
100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм’
(тис.гри.)

Код Найменування джерел надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту ' Пояснення, що

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Усього 0,00 0,00 0,00

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяєтеся на підпрограми. 
" Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ъ М Ё '

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.В.Іванова

(ініціали і прізвище)

Є С. Юлдашев

(ініціали : пріззиаіе)


