
ЗАТВЕРДЖЕНО
аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року N5 1 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради_________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 67?.07.2019 р. № ^ /£ > ^ 0 ^ 0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000

4.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(код)

2. 080000

(найменування головного розпорядника)

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(код)

3. 0813011

(найменування відповідального виконавця)

1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)(код) (КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень/бюдкетних асигнувань - 83 948 503 гривень, у тому числі загального фонду - 83 948 503 гривень та спеціального фонду - О гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року Мв254/96-ВР
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року N9 2456-\/І (із змінами)
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року ІМв 2629-VIII
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХП (із змінами)
Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року N5 3721-ХІІ (із змінами)
Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 року Ма 1584-ІП (із змінами)
Закон України "Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.2004 року Ма 2195-ІУ (із змінами)
Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" 
від 24.03.1993 року МЄ203/98-ВР (із змінами)
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх  сімей" від 20.12.1991 року № 2011-ХІІ (із змінами)
Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 року №3745-ХІІ (із змінами)
Закон України "Про міліцію" від 20.12.1990 року № 565-ХІІ (із змінами)
Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року N9 1697-УІІ (із змінами )
Закон України "Про Службу безпеки України" від 25.03.1992 року №2229-ХІІ (із змінами)
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року №796-ХІІ (із змінами)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ (із змінами)
Постанова КМУ від 04.03.2002 року № 256 (ІЗ змінами) „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 
державних програм соціального захисту населення за рахунок субаенцій з дерхшвного бюджету”
Постанова КМУ від 29.01.2003 року № 117 (із змінами) „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”
Постанова КМУ від 06.08.2014 року №409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"



Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх  
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення Миколаївської міської'ради “Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік” від 21.12.2018 року № 49131
Розпорядження міського голови “Про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, у зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень в межах 
однієї субвенцГГ від 17.04.2019 року № 110р
Розпорядження міського голови "Про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджєтних трансферів з інших 
бюджетів" від 26.06.2019 року № 190р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми 

|і4а зіп Цілі державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Погашення кредиторської заборгоеаності

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ ЗЇП Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства 70 472 330,00 70472 330,00

2 Погашения кредиторської заборгованості 13476 173,00 13476173,00
Усього 83948 503,00 83 948 503,00

10. Перелік місцевих ї регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
■ ■ -1 2 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості грн
звіт про заборгованість за бюджетними 
коштами (форма №7) 13 476173 13 476 173

2 продукту

кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім’ї осіб

заявки районних управлінь на 
відшкодування коштів підприємствам- 
надавачам житлово-комунальних 
послуг

23 958 23 958

3 ефективності

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг

грн/місяць 
на одного 
пільговика

розрахунок 326,83 326,83



4 якості
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % розрахунок 100,00 100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості % ^ розрахунок 100,00 100,00

Директор департаменту праці та 
соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради

іу фінансів 
и

, г о і в

С.М. Василенко

(іиіціали/ініціал, прізвище)

В. Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

«каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакцп наказу Міністерства фінансів України 
від 2S.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ /  розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту 
населення Миколаївської міської ради 
від 07.2019р. №

1. 0800000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(код)

3. 0813230
(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетиих асигнувань

5. Підстави для виконання бюджетної програми

(найменування відповідального виконавця)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім 'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім 'ї патронатного 
вихователя, підтримка малих групових будинків

(найменування бюджетної програми)

6 173000 гривень, утом у числі загального (фонду - 6 173 ООО гривень та спеціального (фонду- 0  гривень

1040

"1.Кон(Ггитуція України від 28.06.1996р. Ма 254/96-ВР зі змінами та доповненнями.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-У1 зі змінами та доповненнями.
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.2018 року № 2629-УІН.
4. Закон України .Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997p.Ne 280/97-ВР
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 81 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” зі 
змінами та доповненнями.



6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02 № 564 .Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02 № 565 .Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та “Правила складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
9. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 18.06.08 № 82 .Про удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання”
10. Пшення виконкому Миколаївської міської ради про створення будинку сімейного типу, прийомної сім'ї.
11. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. № 49/31 "Про бюджет м. Миколаєва на 2019р.”
12. Розпорядження міського голови "Про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджегтних трансфертів з інших бюджетів" від 26.06.2019р. № 190 р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики
Забезпечення захисту прав дітей

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в с ім ’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-виховатепям, прийомним 
батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім ’ях та сім'ях патронатних вихователів за принципом "гроші ходять за дитиною"

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання

9. Напрями використання бю джетних коштів гривень

N° З/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1
Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового 
забезпечення батькам - вихователям

4 764 801,00 4  764 801,00

2
Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам 1 408 199,00 1 408 199,00

Усього 6 173 000,00 6  173 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

Ызз/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього



11. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п П оказники О диниця
вим іру

Д ж ерело інформацГі' Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

видатки на виплату соціальної допомоги на д ітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, усього тис.грн звітність установ 3517,992 3 517,992

видатки на виплату допомоги на вихованців у дитячих будинках сімейного типу, 
які мають вік: тис.грн звітність установ

до 6 років тис.грн звітність установ 69,172 69,172
від 6  до 18 років тис.грн звітність установ 3 391,380 3 391,380
від 18 до 23 років тис.грн звітність установ 57,440 57,440

видатки на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у дитячих 
будинках сімейного типу тис.грн звітність установ 191,847 191,847

видатки на виптіату грошового забезпечення батькам вихователям у дитячих 
будинках сімейного типу, усього тис.грн звітність установ 1 054,962 1 054,962

виплату грошового забезпечення з обмеженням в 5 прожиткових мінімумів у 
дитячих будинках сімейного типу тис.грн звітність установ 581,970 581,970

виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги 
дитини у дитячих будинках сімейного типу тис.грн звітність установ 472,992 472,992

видатки на виплату соціальної допомоги на д ітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у прийомних сім'ях, усього тис.грн звітність установ 986,263 986,263

3 них: звітність установ
видатки на виплату допомоги на прийомних дітей у прийомних сім'ях, які мають 
вік;

звітність установ

до 6 років тис.грн звітність установ 80,120 80,120

ВІД 6 до 18 років тис.грн звітність установ 810,415 810,415

від 18 до 23 років тис. грн звітність установ 95,728 95,728

видатки на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у прийомних 
сім'ях тис.грн звітність установ 66,100

66,100

видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам у прийомних 
сім'ях, усього тис.грн звітність установ 355,836

355,836

виплату грошового забезпечення з обмеженням в 1,5 прожиткових мінімумів у 
прийомних сім'ях тис.грн звітність установ 141,864

141,864

виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги 
дитини у прийомних сім'ях тис.грн звітність установ 213,972

213,972



2 продукту
кількість дитячих будинків с імейного типу од. звітність установ 11 11
кількість батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу, усього осіб звітність установ 22 22
кількість д ітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу, усього осіб звітність установ 74 74
3 них; м аю ть вік; звітність установ

до 6 років осіб звітність установ 2 2
від 6 до 18 років осіб звітність установ 70 70
від 18 до 23 років осіб ЗВІТНІСТЬ установ 2 2
кількість прийомних сімей од. звітність установ 11 11
кількість прийомних батьків у прийомних сім'ях, усього осіб ЗВІТНІСТЬ установ 18 18
кількість прийомних дітей у прийомних сім'ях, усього осіб звітність установ 22 22
3 них; 
мають вік;

звітність установ

до 6 років осіб звітність установ 2 2
від 6 до 18 років осіб звітність установ 17 17
від 18 до 23 років осіб звітність установ 3 3

3 еф ективності
середня тривалість перебування дитини-еихоеанця у дитячому будинку 
сімейного типу, усього

місяців розрахунок 12 12

3 них: 
мають вік;

розрахунок

до 6 років місяців розрахунок 12 12
від 6 до 18 років місяців розрахунок 12 12
від 18 до 23 років МІСЯЦІВ розрахунок 12 12

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у 
дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога

грн розрахунок 3 458,58 3 458,58

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що 
виховуються у дитячих будинках сімейного тилу, яким призначена допомога

грн розрахунок 4 186,89 4 186,89

середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів у 
дитячих будинках сімейного типу

грн розрахунок 2 610,91 2 610,91

середня тривалість перебування дитини у прийомній с ім 'ї МІСЯЦІВ розрахунок 12 12

3 них: 
мають вік;

розрахунок

д о  6 років місяців розрахунок 12 12
від 6 до 18 років МІСЯЦІВ розрахунок 12 12
від 18 до 23 років місяців розрахунок 12 12
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у 
прийомних с ім ’ях, яким призначена допомога

грн розрахунок 3 338,33 3 338,33

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до  18 років, ІДО 
виховуються у прийомних с ім ’ях, яким призначена допомога

грн розрахунок 3 859,12 3 859,12

середньомісячний розмір гроиювого забезпечення прийомних батьків у  
прийомних сім ’ях

грн розрахунок 2 404,29 2 404,29



4 ЯКОСТІ
динаміка кількості дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу 
(порівняно 3 минулим роком) % розрахунок 42,30 42,30

динаміка кількості дітей, які ВИХОВуЮЗЇавЯгУ'ПРИЙОМНИХ сім’ях (порівняно 3 
минулим роком) у к ' \ л. С ; , - , -- % розрахунок -18,50 -18,50

Директор департаменту п р ^ ш а  - ' 
соціального захисту населер^  
Миколаівської міської ради ( и] ^  і  ; ,

РА
іу фінансів 

ди

(підпис)

с м .  Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є. Святепик

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
!каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради ________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД <?/,07.2019р. №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. OSOOOOO Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської м іської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської м іської ради
(код)

3. 0813012 1060
(код) (КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
(найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 077 897 гривень, у  тому числі загального фонду - 84 077 897 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бю джетної програми

„Конституція України” від 28.06.1996 р. № 254/96-13Р 
„Бюджетний кодекс України” в ід  08.07.2010 р. NS2456-VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року NS2629-VIII
Постанова КМУ від 22.09.19S7 р. № 1050 ""Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово -  комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"" (із змінами)
Постанова КМУ від 04.03.2002 р. N9 2S6 (із змінами) „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального 
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінетом Міністрів України)
Постанова КМУ „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива в ід  21.10.1995 р.№ 848 (зі змінами)
Постанова КМУ "Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива" від 06.07.2011р. №774
Постанова КМУ „Про встановлення державних соціальних стандартів у  сфері житлово-комунального обслуговування” від 06.08.2014р. №409
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №  688 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх  виконання для місцевих 
бюджетів у галузі ""Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Миколаївської м іської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік” від 21.12.2018 року № 49/31
Розпорядження міського голови “Про внесення змін до розпису бю джету міста Миколаєва на 2019 рік, у  зв ’язку з перерозподілом бюджетних призначень в межах однієї субвенції' від 17.04.2019 
року Ne 110р



Розпорядження міського голови "Про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, у зв 'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансферів з інших бюджетів" від  26.06.2019 року 
№ 190р

6. ЦІЛІ державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики
1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання житлових субсидій населенню на оплату житлово -  комунальних послуг

8. Завдання бю джетної програми

№ зіп Завдання
1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N2 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний ф онд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг

53 549 118,00 53 549 118,00

2 Погашення кредиторської заборгованості ЗО 528 779,00 ЗО 528 779,00
Усього 84 077 897,00 84 077 897,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний ф онд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з /п П о казн и ки О д и н и ц я
ВИМІРУ

Д ж е р е л о  ін ф о рм ацГі Загальний фонд Спеціальний ф онд У сь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості грн звіт про заборгованість за бюджетними 
коштами (форма N«7) з о  5 2 8  7 79 ЗО 5 2 8  7 7 9

2 продукту

кількість отримувачів субсидій домогоспод
арств

заявки від районних управлінь на 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

39 954 3 9  9 5 4

з" ефективності

середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг грн/домогос
ледарство

розрахунок 1 3 4 0 ,2 7 1 3 4 0 ,2 7



4 Я К О С Т І
питома вага відшкодованих субсидій д о  нарахованих % розрахунок 100,00 100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості о о зо а хш ж ^ 100,00 100,00

Директор департаменту праці та 
соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради С.М. Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

6. Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)


