
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ М астерства фшанав УкраТни 26 серпня 2014 року №836 
(у редакци наказу МЫютерства фшанав УкраТни 
вщ 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ I розпорядчий документ

Департаменту прац| та остального захисту населения 
МиколаТвськоТ мюькоТ ради_____________________________

(найменування головного розпорядника кошив мюцевого бюджету)

вщ ¿7/ .2020 р. № Л

ПАСПОРТ
бюджетно)' програми мюцевого бюджету на 2020 р1к

03194499
(код за еДРПОУ) 

класифжаци видатюв та 
кредитування м1сцевого 

бюджету)

1. 0800000 Департамент прац1 та соф ального захисту населения МиколаТвськоТ мюькоТ ради
(код ПрограмноТ' (найменування головного розпорядника коигпв м1сцевого бюджету)

03194499
(код за еДРПОУ) 

класифжацп видатюв та 
кредитування м1сцевого 

бюджету)

0810000 Департамент праф та соф ального захисту населения МиколаТвськоТ мюькоТ ради
(код ПрограмноТ (найменування вщповщального виконавця)

3 . 0813160 3160 1010
(код ПрограмноТ' 

класифжацп видатюв та 
кредитування мюцевого 

бюджету)

(код ТиповоТ' ПрограмноТ' 
класифжацп видатюв та 
кредитування мюцевого 

бюджету)

(код ФункцюнальноТ' 
класифжацп видатюв та 
кредитування бюджету)

Надання соф альних гарантш ф1зичним особам, ям 
надають соф альы  послуги громадянам похилого 
вжу, особам з ¡нвалщнютю, дФям з ¡нвалщнютю, 
хворим, ям не здатш до самообслуговування Т 
потребують сторонньоТ'допомоги 

(найменування бюджетноТ програми зпдно з Типовою 
програмною класифжафею видатюв та кредитування 

мюцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

4. О бсяг бюджетних призначень/бю джетних асигнувань - 2 319 947 гривень, у тому числ! загального фонду - 2 319 947 гривень та спефального фонду - 0 гривень

5. ГНдстави для виконання бюджетноТ програми

1 ,конституц!я УкраТни вщ 28 червня 1УУ6 року V сестя верховнот Ради Укратни № 254/Уб-вн.
2.Бюджетний Кодекс УкраТни вщ 08.07.2010 р. № 2546-Х/1 (¡з змЫами).
3.Закон УкраТни "Про Державний бюджет УкраТни на 2020 рж" вщ 14.11.2019 року № 294-1Х
4 Закон УкраТни "Про основи соц1альноТ захищенносл ¡нвалщ!в в УкраТ'нГ вщ 21.03.91 р. № 876 (¡з зм1нами).
5. Закон УкраТни "Про софальы послуги" вщ 19.06.2003 р. № 966-1\/.
6. Закон украТни "Про соц1альы послуги" вщ 17.01.2019 №2671-VIII.
7.Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення \ виплати компенсаци ф1зичним особам, яю надають софальы послуги" вщ 29.04.04 р.№ 558
8 Наказ Мшгстерства соц1альнот полггики УкраТни вщ 14.05.2018 р. № 688, зареестрована в М1нютерств1 юстицн Укратни вщ 07.06.2018 р. № 685/32137 "Про затвердження Типового перед ¡ку бюджетних програм I 
результативних показниюв Тх виконання для м1сцевих бюджет!в у галуз1 ""Соцтальний захист та софальне забезпечення"
9.Р1шення МиколаТвськоТ мюькоТ ради вщ 20.12.2019 № 56/60 "Про затвердження м1ськоТ програми "Софальний захист" на 2020-2022роки"
10.Р1шення МиколаТвськоТ мюькоТ ради вщ 20.12.2019р № 56/70 №Про бюджет м1ста Миколаева на 2020 рж"



6. Ц1л державно!' полггики, на досягнення яких спрямована реал1защя бю джетной программ

№ з/п Цт1 державно! полпики

1 Забезпечення ефективно! державно! сощально! пщтримки населения

7. Мета бю джетно! программ

Забезпечення надання сощальних гараннй фЮичним особам, яю надають сощальщ послуги громадянам пожилого вку, особам з ¡нвалщнютю, дням з ¡нвалщжстю, хворим, яю не здатн1 до самообслуговування I 
потребують сторонньо! домомоги.

8. Завдання бю джетно! программ

№ 3/п Завдання

1
Забезпечення виплати компенсацм фЮичним особам, яю надають сощальщ послуги громадянам пожилого в1ку, особам з Ывалщнютю, дням з ¡нвалщнютю, хворим, яю не здаты до самообслуговування I 
потребують сторонньо! допомоги (кр!м ос1б, що обслуговуються сощальними службами)

9. Напрями використання бюджетних кош лв грмвень

№ з/п Напрями використання бюджетних ко ш тт Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1

Забезпечення виплати компенсацм ф!зичним особам, яю надають соц 1 альн 1  послуги громадянам 
пожилого вжу, особам з ¡нвалщнютю, дням з ¡нвалщнютю, хворим, яю не здатн! до 
самообслуговування ¡ потребують сторонньо! допомоги (кр!м oc¡б, що обслуговуються 
сощальними службами)

2 319 947 2 319 947

Усього 2 319 947 2 319 947

10. Перелж мю цевих / репональних програм, що виконуються у склад! бюджетно! программ грмвень

N9 з/п Найменування мю цево!/ репонально! программ Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Мюька програма "Сощальний захист на 2020-2022 роки" 2 319 947 2 319 947

Усього 2 319 947 2 319 947

11. Результативщ показники бю джетно! программ

N9 з /п Показники Одиниця
вимфу

Джерело ¡нформацГ! Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 продукту

Ктьюсть ос!б. як! звернулись за призначенням компенсацм 0С1б
заявка вщ районних УСВ|К про 
призначення допомоги

850 850

Ктьюсть ф!зичних ос|б яким виплачуеться компенсацм за надання сощальних 
послуг.осВ, в них: ос!б

заявка вщ районних УСВ|К про 
призначення допомоги

840 840

особи з ¡нвалщнютю I групи 0С1б
заявка вщ районних УСВЖ про 
призначення допомоги

357 357

громадяни пожилого вжу ос!б
заявка вщ районних УСВ1К про 
призначення допомоги

303 303

особи з ¡нвалщнютю II групи ос!б
заявка вщ районних УСВЖ про 
призначення допомоги

132 132

дни з ¡нвалщнютю оаб
заявка вщ районних УСВ1К про 
призначення допомоги

1 1



особи з ¡нвалщыстю III групп oci6
заявка вщ районних YCBiK про 
призначення допомоги

17 17

хворим, яю не здаты до самообслуговування i потребують послйноТ сторонньоТ 
допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ oci6

заявка вщ районних YCBiK про 
призначення допомоги

30 30

2 Я КО С Т 1

Питома вага ктькосл  призначених компенсацм до кшысосп звернень за 
призначенням компенсацм % розрахунок 98,00 98,00

С. М. Василенко

(¡нМали/Ыщгал, пршище)

В С. Святепик

(¡нМ али/ыуал, пр1звище)(пщпис)

Директор департаменту працi та 
соц!ального захисту населения 
Миколаюсько! м'юько'( ради


