
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

квітня 2021р. м. Почаїв №

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до рішення міської ради від 31.03.2021 року № 269 «Про
внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на
2021 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів , звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами):

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми Почаївської міської
ради на 2021 рік за КПКВК МБ, що додається:

1.1. 01103242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення».

2. Затвердити паспорти бюджетних програм Почаївської міської ради на 
2021 рік за КПКВК МБ, що додаються:

2.1. 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

2.2. 0113171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин,
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування»;

2.3. 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці».

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



3 AT BE P ДЖЕ HO
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови___________________________
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.04.2021_________ № 1'02-1______________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

кредитування місцевого бюджету)

1 0100000 Почаївська міська рада 14052785
(код Програмної класифікації видатків і а 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДР1ІОУ)

2. 0110000 Апарат міської ради 14052785
(код Програмної класифікації видатків та (найменування віді ювідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) .

0113050 3050

■ (код ІІрограміюїкласифікаїої видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які по'-'—’аждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи _________________

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

1952100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетпих асигнувань 12 982,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 982,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань"; рішення міської ради від 31.03.2021 р. № 269 "Про внесення змін до 
бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"_____________________________________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Соціальний захист населення шляхом надання пільгового медичного обслуговування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи _

7. Мета бюджетної програми ...
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст рофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи



 
 

 

  

 

гривень
І ігшрями використання бюджетних коштів

і
| №з/п
1 .. .

Напрямі використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

г 1 2 3 4 5

1
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатною
придбання ліків за рецептами лікарів

12 982,00 0,00 12 982,00

У( ЬОІ О 12 982,00 0,00 12 982,00

10. Перелік мил -свих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програші
гривень

1 № з/и .... ■ ' '
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

і і. Результативні показники бюджетної

і
Показники Одиниця

виміру

.......... ...- .... ........■ -----------
. Джерело інформації

-•—— "....... 1 ...... ч
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 4 5 6 7 .
затрат

Обсяг видатків Гри. Кошторис 12 982,00 0,00 12 982,00

продукту
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами

лікарів
осіб Довідка відділу соціального

захисту населення та праці
14,00 0,00 14.00

ефективності
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на

одну особу грн/рік розрахунок 927,29 0,00 927,29

ЯКОСТІ

відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки 100,00 0,00 100,00

Міський

ану)

відділу

В.С Бойко
(ініщали/ініціал, прізвище)

О.І.Боцюк
(Ініщали/ініціал. прізвище)

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови___________________________
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.04.2021_________ № 102-1___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000 Почаївська міська рада 14052785
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

А. 0110000 Апарат міської ради 14052785
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Компенсаційні і..... лати особам з інвалідністю на бензин,
ремонт, технічне обслуговуваним автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне обслуговування

3. 0113171 3171 1952100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

і код Типової програмної класифікації видатків та 
кредіпування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми мідно з Типовою проірамною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних Гфизначснь/бюджетних асигнувань 5 278,(10 гривень, у тому числі загального фонд}' 5 278,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів від 14.02.2007 №228 «Про порядок 
виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (із змінами), Закон України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", рішення міської ради від 31.03.2021 р. № 269 "Про внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/и Ціль державної політики

1 Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

7. Мета бюджетної програми . .
Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування атомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування



8 Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, 
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

5 278,00 0,00 5 278,00

УСЬОГО 5 278,00 0,00 5 278,00

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
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок грн. Кошторис 4 426,00 0,00 ' 4 426,00

Обсяг видатків на компенсацію на транспортне 
обслуговування

грн. Кошторис 852,00 0,00 852,00

продукту

• кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок осіб

Довідка відділу соціального 
захисту населення та праці 
Почаївської міської ради

4,00 0,00 4,00

кількість одержувачів компенсацій на транспортне 
обслуговування осіб

Довідка відділу соціального 
захисту населення та праці 
Почаївської міської ради

1,00 0,00 1,00

ефективності
середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок грн.
Розрахунок

1 106,50 0,00 1 106,50

середній розмір вартості транспортного обслуговування грн. Розрахунок 852,00 0,00 852,00



Міський голова

якості
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію 

на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та 
мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, ЯКІ 

забезпечені автомобілями та мотоколясками

частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію 
на транспорте обслуговування

100,00 0,00 100,00

100,00 0,00 100,00

В.С Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

органу)

вотвідділу 

і?
г ІО О//

О. І. Бо цю к
і ініціали ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови___________________________
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.04.2021_________ № 102-1______________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Почаївська міська рада 14052785
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. ________ 0110000_________
(код Програмної-класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3191

Апарат міської ради 14052785
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1030.,113191
(код 1 Іроірамної клааіфікзііії видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової проірамної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціонально' класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші видатки соціальний захисі ветеранів війни та 
праці_______________________________________ _____

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

.>52100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49 080,00 гривень, у тому числі загального фонду 49 080,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави дая виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22.10.93 №3551, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 
рішення сесії Тернопільської обласної ради № 1506 від 28.11.2019 року "Про за твердження обласної програми "Ветеран"; рішення сесії міської ради від 31.03.2021 р. №269 "Про 
внесення змін до бюджету Почаївської міської 'територіальної громади на 2021 рік".____________________ ______________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 - Забезпечення додаткової соціальної підтримки ветеранів війни та праці •

7. Мста бюджетної програми
На дати»і додаткової соціальної допомоги ветеранам віііпп та праці._____ .__________________________



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

Усього

1 2 3 4 5

1 Здійснення доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ОУН- 
У1ІА 49 080,00 0,00 49 080,00

УСЬОГО 49 080,00 0,00 49 080,00

10. Пере тік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п І Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 "Обласна програма "Ветеран" 49 080,00 0,00 49 080,00

Усього 49 080,00 0,00 49 080,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків грн. Кошторис 49 080,00 0,00 49 080,00
продукту

Кількість отримувачів доплати до пенсії учасникам 
бойових дій ОУН-УПА осіб Лист УСЗН Кременецької

РДА 5,00 0,00 5,00

ефективності
Середні виграти на 1 отримувача доплати до пенсії грн. / Розрахунок 9 816,00 0,00 9 816,00

якості
Питома вага від призначеної допомоги до виплаченої 100,00 0,00 100,00

Міський голова
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дділу
(підпис)

В.С Бойко
(іницали/ініціал, прізвище)

О.І.Боцюк
(ініціали/ініціал, прізвшце)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови___________________________
Почаївська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.04.2021_________ № 102-1______________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1._____ „wooooo______ ■ .-
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Почаївська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14052785
(код за ЄДРГІОУ)

Апарат міської ради

2. 0110000

’ ’рограмної класифікації впдаї ків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

14052785

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113242
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредит ування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення__________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмною класифікацією 
видат ків та кредитування місцевого бюджету)

1952100000
(код бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредит ування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначеїть/бюджетних асигнувань 284 960,00 гривень, у тому числі загального фонду 284 960,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави дня виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон україии "Про місцеве самоврядування В Україні ";
Рішення сесії Тернопільської обласної ради №1507 від 28.11.2019 року "Про затвердження обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції 
об'єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 
Революції гідності на 2020-2024 роки"; рішення сесії Почаївської міської ради "Про затвердження міської-Програми "Турбота" на 2021-2022 роки";
рішення сесії Почаївської міської ради "Про бюджет Почаївської МТГ на 2021 рік" від 24Л2.2020 р. № 97; рішення сесії Почаївської міської ради від 31.03.2021 р. №269 "Про 
внесення змін до бюджету Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік"__________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політ ики

1 Здійснення заходів із соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, учасників АТО, надання допомоги на лікування та поховання .



7. Мета бюджетної програми
Надання разової грошової допомоги на підтримку окремим категоріям громадян та виконання заходів, затверджених комплексной» Програмою соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення Почаївської могу на 2021-2022 роки та обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористпчніп операції, операції об'єднаних сил. 
членів сімей осіб,'загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції ПДНОС’ІІ 
на 2020-2024 роки.

8. Завдання бюджетної

№ з п

1

2

Завдання
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Забезпечення надання грошових допомог учасникам бойових дій - добровольцям___________________________________________________________________________ .--------
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів .передбачених міською комплексною Програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств насС 'еіньї 
Почаївської МТ1 ’ на 2021 -2022 роки 

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Комплексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення Почаївської МОТГ на 2020-2021 роки".

275 000,00 0,00 275 000,00

2 Виплата разової грошової допомоги учасникам бойових дій 9 960,00 0,00 9 960,00
УСЬОГО 284 96(1,00 0,00 284 960,00

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

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

1 2 3 4 5

1 Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення Почаївської МТГ на 2021-2022 роки 275 000,00 0,00 275 000,00

2

"Обласна програма підтримки осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, членів сімей осіб, 
загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 
об'єднаних сцл, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих . 
учасників Революції гідності на 2020-2024 роки'"'

9 960,00 0,00 9 960,00

Усього 284 960,00 0,00 284 960,00



етноїіативш показники

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 Г“ 6 7
затрат

обсяг видатків на надання допомоги малозабезпеченим 
верствам населення грн. План заходів Програми 

"Турбота" ЗО 000,00 0,00 30 000,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на 
поховання непрацюючим жителям громади, які не 

досягли пенсійного віку
грн.

План заходів Програми 
"Турбота" 55 000,00 0,00 55 000,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги 
учасникам АТО

грн. План заходів Програми 
"Турбота"

20 000,00 0,00 20 000,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги у разі 
перебування в лікувальному закладі грн. План заходів Програми 

"Турбота" 70 000,00 0,00 70 000,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги у разі 
тяжкої (довготривалої) хвороби

грн. План заходів Програми 
"Турбота"

80 000,00 0,00 80 000,00

обсяг видатків на надання матеріальної допомоги 
потерпілим від стихійного лиха

грн. План заходів Програми 
’’Турбота"

20 000,00 .0,00 20 000,00

Разова і’рошова допомога - учасникам антитерористичної 
операції, особам, яким видано посвідчення бійця- 

добровольця
грн.

Кошторис
9 960,00 0,00 9 960,00

ефективності
Середні витрати на одного отримувача грн. розрахунок 1 277,85 0,00 1 277,85

ЯКОСТІ

динаміка обсягу фінансової підтримки в порівняні з 
минулим роком

ВІДС/Т^ розрахунок • 105,30 0,00 105,30

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
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В.С Бойко

О.І.Боцюк

(ініціали/ініціал. прізвище)

(ініціали/інщіал, прізвище)


