
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ І розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від // 09- c2Q/J
№ Jfbf

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від / / ■ 09- dLO/?
№ ___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація_________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 
статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої

3. 9713250 1060 участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»__________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 539,164 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 539,164 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської 
міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальнуцілісність України, а також членів їх сімей" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 119 від 21.02.2017; Наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та жилово-комунального господарства України від 01.02.2017 № 14 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"; Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та жилово-комунального господарства України від 03.05.2017 № 102 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України".Розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 16.06.2017 № 725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з бюджетного бюджету". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 04.09.2017 №1079 "Про зміни у додаток 2 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації) від 16.06.2017 року №725 "Про розподіл та 
перерозподіл трансфертів з державного бюджету"



6. Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії,

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
|№ з/п |КПКВК ІКФКВК Назва підл£ог|зами_

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

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1

9713250 1060

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для 
осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гаранти їх соціального захисту", та 
осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

1539,164 1539,164

Усього 1539,164 1539,164

Назва
^регіональної цільової програми та підпрог£«ши_ КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п КПКВК Показники
Одиниця

B H M i DV
Джерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а 
також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

затрат
1 І9713250 |витрати на надання грошової компенсації І тис.грн. |Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1539,164

продукту

1 9713250
кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення 
житлових умов

сімей Звітність установ 1,000

2 9713250
кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання 
грошової компенсація у поточному році сімей Звітність установ 1,000

ефективності
1 І9713250 |середній розмір грошової компенсації | тис.грн. розрахунок | 1539,164

якості

1 9713250
відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових 
умов

% Розрахунок 100,000

2 9713250
відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у 
поточному році % Розрахунок 100,000



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту (3)

Пояснення, що

загальний
Фонд

спеціальни 
й Фонд

Разом
загальний

Фонд
спеціальни 

й Фонд
Разом загальний

Фонд
спеціальни 

й Фонд
Разом джерела фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

_______ С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

О. В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

________ І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_СВ_33 05.09.201714:42:39
1 Паспорт бюджетної програми 000018259 от 05.09.2017 14:41:03

Перший заступник голови 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми, 
ня кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від / /  OQ . о
№ _4irf_____

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від //■ 09 J.O !-7
№ «ДОТ-__________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація____________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Інші заходи в галузі охорони здоров’я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
3. 9712220 0763 лікарських засобів для лікування окремих захворювань)____________________________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 876,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 876,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства про охорону здоров’я",
Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я, щодо удосконалення медичної допомоги" від 07.07.2017 №3611-VI,
Постанова КМУ від 28.02.2002 "Про затвердження складання, розгляду та основних вимог до складання кошторисів бюджетних установ",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями), 
Постанова КМУ від 17.03.2017 №152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів",
Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 №298/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2017 №1046 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"



6. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я

7;__niflnp0r£aMiii_cn£flM0BaHijiaifl0cnrHemH2jvieTjiĴ ii3Ha4eH0niacn0£T0M j^
|№ з/п ІКПКВК |КФКВК І Назва підпрограми І

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн}

N9 з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 9712220 0763
Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 4876,100 4876,100

Усього 4876,100 4876,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн}
Назва

__£Єгіональної цільової програми та підпрогц<ши_ КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ З/п КПКВК Показники
Одиниця

ВИМІРУ
Джерело інф ормації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

затрат

1 9712220
Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань, в тому числі

тис. грн. Звітність установ 4876,100

2 9712220 - на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання тис. грн. Звітність установ 3079,891
3 9712220 - на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу тис. грн. Звітність установ 1045,095
4 9712220 - на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму тис. грн. Звітність установ 751,114

продукту
1 9712220 кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань шт. Звітність установ 156420,000
2 9712220 кількість населення, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього, у тому числі осіб Звітність установ 54641,000

3 9712220 - на серцево-судинні захворювання осіб Звітність установ 45064,000
4 9712220 - на цукровий діабет II типу осіб Звітність установ 8049,000

5 9712220 - на бронхіальну астму осіб Звітність установ 1528,000
ефективності

1 9712220 середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту грн Розрахунок 31,173
2 9712220 середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, утому числі грн Розрахунок
3 9712220 - на серцево-судинні захворювання грн Розрахунок 68,345
4 9712220 - на цукровий діабет II типу грн Розрахунок 129,842

5 9712220 - на бронхіальну астму грн Розрахунок 491,567
якості

1 9712220 Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року % Розрахунок 100,000



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту (3)
Пояснення, що

загальний
ф о н д

спеціальни 
й Фонд

Разом
загальний спеціальни 

й Фонд Разом
загальний

Фонд
спеціальни 

й Фонд
Разом джерела фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується л
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюдж£ті-&иддтків/н;
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазивається з річбі

Перший заступник голови 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Начальник фінансового управління 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

/у  випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми, 
ння кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

/ою за роками.

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

О. В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)
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