
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціального захисту населення Покровської 
міської ради Донецької області 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ 
Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області 

(найменування місцевого фінансового органу) 
15.01.2019 р . № 12/1 / № 4 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

0800000 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 
0810000 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

0813080 пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 30107280,00 гривень,у тому числі загального фонду- 30107280,00 гривень та спеціального фонду- 0 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами) 
Бюджетний кодекс України, Закон від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами) 
Закон України від 23.11.2018 №2629 - VIII «Про Державний бюджет на 2019 рік» 
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) 
Закон України від 19.06.2003 № 966-ІУ «Про соціальні послуги» (зі змінами) 
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 №256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних 
програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" (зі змінами ) 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі 
змінами) 
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами) 
Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік» 
Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік» 



Забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
. . , . .. загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного 
6. Мета бюджетної програми: . . . _ . . _ 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-
річного віку 

7. Завдання бюджетної програми : 
N3/11 Завдання 

1 2 
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 
2 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 
3 Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 
4 Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягай загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату 
5 Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

8. Напрями використання бюджетних коштів : 
(грн-) 

N з/п 
Напрями використання бюджетних 

коштів 
загальний фонд спеціальний фонд 

у тому числі бюджет 
розвитку 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
0813081 - Надання державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю 

24533860,00 0,00 0,00 24533860,00 

2 

Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги особам з інвалідністю 
з дитинства та дітям з інвалідністю 

24533860,00 0,00 0,00 24533860,00 

3 

0813082 - Надання державної соціальної 
допомоги особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціально? допомоги на 
догляд 

4206720,00 0,00 0,00 4206720,00 

4 

Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд 

4206720,00 0,00 0,00 4206720,00 

5 
0813083 - Надання допомоги по догляду 
за особами з інвалідністю І чи II групи 
внаслідок психічного розладу 

804540,00 0,00 0,00 804540,00 

6 
Забезпечення надання допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи II 
групи внаслідок психічного розладу 

804540,00 0,00 0,00 804540,00 

7 

0813084 - Надання тимчасової 
державної соціально? допомоги 
непрацюючим особам, які досягли 
загального пенсійного віку, але не 
набули права на пенсійну виплату 

553200,00 0,00 0,00 553200,00 

8 

Забезпечення надання державної 
соціальної допомоги непрацюючим 
особам, які досягли загального пенсійного 
віку, але не набули права на пенсійну 
виплату 

553200,00 0,00 0,00 553200,00 



9 

0813085 - Надання щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також 
за особою, яка досягла 80-пічного віку 

8960,00 0,00 0,00 8960,00 

10 

Забезпечення надання щомісячної 
компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за 

8960,00 0,00 0,00 8960,00 

Усього 30107280,00 0,00 0,00 30107280,00 

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми : 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 

Усього 

10. Результативні показники бюджетної програми : 

И з / п Показник 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
0813081 - Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 
Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

1 затрат 
витрати на надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю грн. 

кошторис 
24533860,00 0 24533860,00 

2 продукту 
кількість одержувачів допомогиособам з інвалідністю з дитинства І 
групи підгрупи А з надбавкою на догляд осіб 

розрахунок 
196 0 196 

кількість одержувачів допомоги особам з інвалідам з дитинства І 
групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 

осіб 
розрахунок 

59 0 59 

кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства 
II групи 

осіб розрахунок 212 0 212 

кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства осіб розрахунок 191 0 191 
кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 
років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких 
пов"язані з Чорнобільською катастрофою 

осіб 
розрахунок 

135 0 135 

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких 
пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

осіб 
розрахунок 

51 0 51 

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі 
захворювання яких пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

осіб 
розрахунок 

3 0 3 



кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання 
яких пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

осіб 
розрахунок 

120 0 120 

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з 
інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі 
захворювання яких пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

осіб 
розрахунок 

32 0 32 

кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з 
дитинства та дітей з інвалідністю осіб 

розрахунок 
4 0 4 

3 ефективності 
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 

грн. розрахунок 3156,50 0 3156,50 

середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд грн. розрахунок 2305,00 0 2305,00 

середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства II групи 

грн. розрахунок 1536,67 0 1536,67 

середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства III групи 

грн. розрахунок 1536,67 0 1536,67 

середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 
18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких 
пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

грн. розрахунок 1536,67 0 1536,67 

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей 
з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких 
пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

грн. розрахунок 834,58 0 834,58 

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей 
з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі 
захворювання яких пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

грн. розрахунок 1669,17 0 1669,17 

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей 
з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання 
яких пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

грн. розрахунок 1040,42 0 1040,42 

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей 
з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі 
захворювання яких пов"язані з Чорнобильською катастрофою 

грн. розрахунок 2080,83 0 2080,83 

середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю 
з дитинства та дітей з інвалідністю грн. розрахунок 4191,83 0 4191,83 

0813082 - Надання державної соціальної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд 
Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, 
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд 

4 затрат 
витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд 

грн. кошторис 4206720,00 0 4206720,00 

5 продукту 
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю І групи осіб розрахунок 0 0 0 
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи осіб розрахунок 50 0 50 
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи осіб розрахунок 157 0 157 



кількість одержувачів допомоги жінкам, яким присвоєно звання 
"Мати-геооїня" 

осіб розрахунок 0 0 0 

кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого 
годувальника 

осіб розрахунок 14 0 14 

кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого 
годувальника 

осіб розрахунок 7 0 7 

кількість одержувачів допомоги на трьох і більше дітей померлого 
годувальника осіб розрахунок 0 0 0 

кількість одержувачів допомоги священнослужителям, 
церковнослужителям 

осіб розрахунок 0 0 0 

кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає 
право на призначення допомоги осіб розрахунок 0 0 0 

кількість одержувачів допомоги на догляд одиноким 
малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують 
постійного стороннього догляду ( крім осіб з інвалідністю І групи ) 

осіб розрахунок 0 0 0 

кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим 
особам з інвалідністю підгрупи А І групи осіб розрахунок 0 0 0 

кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим 
особам з інвалідністю підгрупи Б І групи осіб розрахунок 0 0 0 

6 ефективності 
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю І групи грн. розрахунок 0,00 0 0 
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю П групи грн. розрахунок 1537,54 0 1537,54 
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю ПІ групи грн. розрахунок 1537,54 0 1537,54 

середньомісячний розмір допомоги жінкам, яким присвоєно звання 
"Мати-геооїня" 

грн. розрахунок 0,00 0 0,00 

середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого 
годувальника 

грн. розрахунок 1537,54 0 1537,54 

середньомісячний розмір допомоги на двох дітей померлого 
годувальника 

грн. розрахунок 1537,54 0 1537,54 

середньомісячний розмір допомоги на трьох і більше дітей 
померлого годувальника 

грн. розрахунок 0,00 0 0 

середньомісячний розмір допомоги священнослужителям, 
церковнослужителям 

грн. розрахунок 0,00 0 0 

середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає 
право на призначення допомоги 

грн. розрахунок 0,00 0 0 

середньомісячний розмір допомоги на догляд одиноким 
малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують 
постійного стороннього догляду ( крім осіб з інвалідністю І групи ) 

грн. розрахунок 0,00 0 0 

середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим 
особам з інвалідністю підгрупи А І групи 

грн. розрахунок 0,00 0 0 

середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим 
особам з інвалідністю підгрупи Б І групи грн. розрахунок 0,00 0 0 

0813083 - Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 

7 затрат 
витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І 
чи II групи внаслідок психічного розладу грн. кошторис 804540,00 0 804540,00 

8 продукту 



і 

кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю 
І чи II групи внаслідок психічного розладу 

осіб розрахунок 34 0 34 

9 ефективності 
середній розмір допомоги на догляд грн. розрахунок 1971,92 0 1971,92 
0813084 - Надання тимчасової державної соціально? допомоги 
непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, 
але не набули права на пенсійну виплату 

Забезпечення надання державної соціальної допомоги 
непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, 
але не набули права на пенсійну виплату 

10 затрат 
витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату 

грн. кошторис 553200,00 0 553200,00 

11 продукту 
кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але 
не набули права на пенсійну виплату 

осіб розрахунок 30 0 30 

12 ефективності 
середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного 
віку, але не набули права на пенсійну виплату 

грн. розрахунок 1536,67 0 1536,67 

0813085 - Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 
віку 
Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 
віку 

13 затрат 
витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

грн. кошторис 8960,00 0 8960,00 

14 продукту 
кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а 
також за особою, яка досягла 80-річного віку 

осіб розрахунок 23 0 23 

15 ефективності 
середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а 
також за особою, яка досягла 80-річного віку 

грн. розрахунок 
і 

32,44 0 32,44 
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