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НАКАЗ
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від• 4Л.0А.ЬОА Ь 
№

“Про затвердження паспортів 
бюджетної програми на 2019 рік"

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 
15 листопада 2018 № 908, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
10.09.2014 за №1103/25880, рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 
року № 913-УІІ “Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по Департаменту 
соціальної та сімейної політики облдержадміністрації за:

- КПКВК 0813048 “Надання при народженні дитини одноразової 
натуральної допомоги „пакунок малюка"” у сумі 120000 грн.;

- КПКВК 0813101 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку" у сумі 87295100 грн.;

- КПКВК 0813102 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 
догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та 
безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, 
фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" у сумі 
145423400 грн.;

- КПКВК 0813105 “Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю 
та дітям з інвалідністю" у сумі 8047500 грн.;

- КПКВК 0813121 “Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у сумі 1805300 грн.;



- КПКВК 0813133 “Інші заходи та заклади молодіжної політики” у сумі 
3793200 грн.;

- КПКВК 0813140 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) у сумі 
700000 грн.;

- КПКВК 0813172 “Встановлення телефонів особам з інваліднісю І і II 
груп” у сумі 10700 грн.;

- КПКВК 0813191 “Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 
праці” у сумі 33416640 грн.;

- КПКВК 0813192 “Падання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких мас соціальну 
спрямованість” у сумі 16570000 грн.;

- КПКВК 0813200 “Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій” у сумі 1277100 грн.

- КПКВК 0813241 “Забезпечення діяльності і інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення” у сумі 1475800 грн.;

- КПКВК 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення” у сумі 110846600 грн.
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