
 
ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 
НАКАЗ 

 

від 21.01.2022 м. Волноваха № 1 
 

   
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік 
 
 

Відповідно до статті 20, 22 Бюджетного кодексу України (зі змінами), 
наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України від 10 вересня 2014 року за №1104/25881, розпорядження керівника 
Волноваської міської військово-цивільної адміністрації від 24 грудня 2021 року 
№813 «Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 
наказую: 
 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік за КПКВКМБ, а 
саме: 

КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»; 

КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»; 

КПКВКМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті»; 

КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб 
з інвалідністю внаслідок війни»; 

КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю»; 

КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю дітям з інвалідністю»; 



КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб»; 

КПКВКМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги»; 

КПКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 
транспортне обслуговування»; 

КПКВКМБ 0813172 «Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ 
груп»; 

КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг»; 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення». 
 
 
Начальник 
Відділу соціального захисту  
населення Волноваської міської  
військово-цивільної адміністрації                                      Євген КІРУЦАК  


