
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 Локровської 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. № 1 2 / 1 / № 4 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1 0800000 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

2. 

(КТПКВК МБ) 

0810000 

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

3 
(КТПКВК МБ) 

0813040 
(найменування відповідального виконавця) 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 79202320.00 гривень,у тому числі загального фонду- 79202320.00 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) 
Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім"ям з дітьми" (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) 
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2011 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім"ям з дітьми"( 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» 

6. Мета бюджетної програми : Надання допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, тимчасової допомоги дітям 



7. Завдання бюджетної програми : 

N з/п Завдання 

1 2 

1 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообовязкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 
2 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини 
3 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини 
4 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 
5 Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям 
6 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям 
7 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 

8. Напрями використання бюджетних коштів : 
(грн.) 

Из/п 
Напрями використання бюджетних 

коштів 
Загальний фонд Спеціальний фонд 

у тому числі бюджет 
розвитку Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
0813041 - Надання допомоги у зв'язку з 
вагітністю і пологами 

715380,00 0,00 0,00 715380,00 

Забезпечення надання жінкам, які не 
застраховані в системі 
загальнообовязкового державного 
соціального страхування, допомоги у 
зв'язку з вагітністю і пологами 

715380,00 0,00 0,00 715380,00 

2 0813042 - Надання допомоги при 
усиновленні дитини 

216720,00 
0,00 0,00 216720,00 

Забезпечення надання допомоги при 
усиновленні дитини 

216720,00 0,00 0,00 216720,00 

3 0813043 - Надання допомоги при 
народженні дитини 

47787670,00 
0,00 0,00 47787670,00 

Забезпечення надання допомоги при 
народженні дитини 

47787670,00 
0,00 0,00 47787670,00 

4 
0813044 - Надання допомоги на дітей, 
над якими встановлено опіку чи 
піклування 

8538960,00 
0,00 0,00 8538960,00 

Забезпечення надання допомоги на дітей, 
над якими встановлено опіку чи 
піклування 

8538960,00 
0,00 0,00 8538960,00 

5 
0813045 - Надання допомоги на дітей 
одипоким матерям 

11580620,00 0,00 0,00 11580620,00 

Забезпечення надання допомоги на дітей 
одиноким матерям 

11580620,00 0,00 0,00 11580620,00 

6 
0813046 - Надання тимчасово? державної 
допомоги дітям 

194820,00 0,00 0,00 194820,00 

Забезпечення надання тимчасової 
державної допомоги дітям 

194820,00 
0,00 0,00 194820,00 

7 
0813047 - Надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям 

10168150,00 
0,00 0,00 10168150,00 

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім"ям 

10168150,00 0,00 0,00 10168150,00 

Усього 79202320,00 0,00 0,00 79202320,00 



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

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 

1 
0813041 - Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 

Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, 
допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 
Затрат 
витрати на надання жінкам, які не застраховані в системі 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, 
допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 

грн. кошторис 
715380,00 0 715380,00 

Продукту 
кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами осіб розрахунок 321 0 321 

Ефективності 
середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами грн. розрахунок 

2228,60 0 2228,60 

2 0813042 - Надання допомоги при усиновленні дитини 

Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини 

Затрат 
витрати на надання допомоги при усиновленні дитини грн. кошторис 216720,00 0 216720,00 

Продукту 
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при 
усиновленні дитини 

осіб рорахунок 
4 0 4 

кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при 
усиновленні дитини 

осіб розрахунок 
17 0 17 

Ефективності 
середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні 
дитини 

грн. розрахунок 10320,00 0 10320,00 

середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при 
усиновленні дитини 

грн. розрахунок 860,00 0 860,00 

3 0813043 - Надання допомоги при народженні дитини 

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини 

Затрат 
витрати на надання допомоги при народженні дитини грн. кошторис 47787670,00 0 47787670,00 

Продукту 
кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при 
народженні дитини 

осіб розрахунок 
765 0 765 



кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні 
дитини, яка народилася після ЗО червня 2014 року 

осіб розрахунок 
2536 0 2536 

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні 
другої дитини, яка народилася до ЗО червня 2014 року 

осіб розрахунок 
0 0 0 

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні 
третьої та наступної дитини, яка народилася до ЗО червня 2014 року 

осіб розрахунок 
163 0 163 

Ефективності 
середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні 
дитини 

грн. розрахунок 
10320,00 0 10320,00 

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при 
народженні дитини, яка народилася після ЗО червня 2014 року 

грн. розрахунок 860,00 0 860,00 

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при 
народженні другої дитини, яка народилася до ЗО червня 2014 року 

грн. розрахунок 
0,00 0 0,00 

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при 
народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до ЗО 
червня 2014 року 

грн. розрахунок 
1525,49 0 1525,49 

4 
0813044 - Надання допомоги па дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування 

Забезпечення надання допомоги на дітей, пад якими 
встановлено опіку чи піклування 

Затрат 

витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування 

грн. кошторис 
8538960,00 0 8538960,00 

Продукту 
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими 
встановлено опіку чи піклування 

осіб розрахунок 15 0 15 

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над 
якими встановлено опіку чи піклування 

осіб розрахунок 
159 0 159 

Ефективності 
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над 
якими встановлено опіку чи піклування 

грн. розрахунок 
3325,00 0 3325,00 

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, 
над якими встановлено опіку чи піклування 

грн. розрахунок 
4161,67 0 4161,67 

5 0813045 - Надання допомоги на дітей одиноким матерям 

Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям 

Затрат 

витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям грн. кошторис 
11580620,00 0 11580620,00 

Продукту 
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким 
матерям 

осіб розрахунок 
198 0 198 

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років 
одиноким матерям 

осіб розрахунок 286 0 286 

кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років 
(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким 
матерям 

осіб розрахунок 
20 0 20 

Ефективності 
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років 
одиноким матерям 

грн. розрахунок 
1669,17 0 1669,17 



середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років 
одиноким матерям 

грн. розрахунок 
2080,83 0 2080,83 

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років 
(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким 
матерям 

грн. розрахунок 
1971,92 0 1971,92 

6 0813046 - Надання тимчасової державної допомоги дітям 

Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям 

Затрат 
витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям грн. кошторис 194820,00 0 194820,00 

Продукту 
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком 
до 6 років 

осіб розрахунок 2 0 2 

кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком 
від 6 до 18 років 

осіб розрахунок 14 0 14 

Ефективності 
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям 
віком до 6 років 

грн. розрахунок 834,58 0 834,58 

середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям 
віком від 6 до 18 років 

гри. розрахунок 
1040,42 0 1040,42 

7 
0813047 - Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім"ям 
Затрат 

витрати на надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім"ям 

грн. кошторис 
11580620,00 0 11580620,00 

Продукту 
кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім"ям осіб розрахунок 342 0 342 
кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких 
надаються обов'язкові доплати 

осіб розрахунок 300 0 300 

кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на 
яких надаються обов'язкові доплати 

осіб розрахунок 
128 0 128 

Ефективності 
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім"ям грн. розрахунок 2477,62 0 2477,62 

І.П.Бонзюх 
(ініціали і прізвище) 

С.ІО.Тарасова 
(ініціали і прізвище) 

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. начальника фінансового управління 


