
Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетніх програм 
станом на 01.01.2020 року

1. 0810000 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

№
з/п

у л ь їе іі и опсаліоч

КПКВК МБ Назва бюджетної програми Висока
ефективність

4

Середня
ефективність

5 '

Низька
ефективність

6
1

1

2

0810160
керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об єднаних 225,45

2 0810180 нша діяльність у сфері державного управління 225,00

3 0813011
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 224,80

4 0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 222,80

5 0813021
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим 234,25

6 0813022
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 225,00

7 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 224,93
8 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 225,00
9 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 223,80
10 0813034 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті 225,00
11 0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 225,00
12 0813036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 225,00
13 0813041 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 214,80
14 0813042 Надання допомоги при усиновленні дитини 225,00
15 0813043 Надання допомоги при народженні дитини 225,27
16 0813044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 209,90
17 0813045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 202,37
18 0813046 Надання тимчасової державної допомоги дітям 205,30
19 0813047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 207,50
20 0813049 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 218,70
21 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 248,75
22 0813081 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 223,24

23 0813082
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 232,56

24 0813083 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу 211,60

25 0813084 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 199,60

26 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 231,80

27 0813086

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені 
вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або 
хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації 
органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

224,20

28 0813087 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 225,00
29 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 211,50

ЗО 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 224,50

31 0813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 224,50

32 0813123 Заходи державної політики з питань сім'ї 225,00

33 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

225,00

34 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне обслуговування 224,70

35 0813172 Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і II груп 224,50

36 0813180
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальни> 
послуг

225,00

37 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 224,50

38 0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яки> 
має соціальну спрямованість 224,45

39 0813210 Організація та проведення громадських робіт 199,90

40 0813230

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

(

| 224,23
<

41 0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 222,50
42 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 227,11



✓/
43 0816083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

225,00

44 0817363 Виконання інвестиційних проектів 225,00
1. 3 

3. По

азначаються усі пр< 

глиблений анаг

зграми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми 

ііз причин низької ефективності
№
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної програмі

Моясненя щодо причин низької еф ективності, 
визначення факторів через які не досягнуто 

запланованих результатів
1 2 3 4
1

Директор департаменту праці та соціального 
захисту населення Миколаївської  міської 
ради

Заступник начальник]

С.М. Василенко
(ініціали та прізвище)

Г.О. Горбенко
(ініціали та прізвище)


