
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ І розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту 
населення Миколаївської міської ради 
від 03.2019р. № / О с / -  Р &

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000__________  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) (найменування відповідального виконавця)

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної
3. 0813082__________  __________ 1010__________ соціальної допомоги на догляд__________________________________________________________________________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 067 000 гривень, у тому числі загального фонду - 38 067 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456Л/І.
3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік ” від 23.11.18 №2629Л/ІІІ.
4. Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 №1727-І\Л
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002року № 256 "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 ).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2005року № 261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд ”.
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 р. за №685/32137 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “ Соціальний захист та соціальне забезпечення ”.
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. № 49/31 “ Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік ”.
9. Розпорядження міського голови від 15.03.2019р. № 72 р "Про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва на 2019 рік по видатках, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету"



ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетно* програми

Цілі державної політики

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

Іета бюджетної програми
абезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на 
енсійну 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 
)упи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

авдання бюджетної програми

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

Іапрями використання бюджетних коштів гривень

з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

38 067 000 38 067 000

Усього 38 067 000 38 067 000

Іерелік місцевих І 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

’езультативні показники бюджетної програми

з/п Показники
Одиниця

виміру
Д ж ерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

іукту
1 кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю І групи осіб звітність установ 157 157
2 кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи осіб звітність установ 506 506
3 кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи осіб звітність установ 856 856
4 кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника осіб звітність установ 298 298
5 кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого годувальника осіб звітність установ 63 63
6 кількість одержувачів допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника осіб звітність установ 32 32

7
кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на 
призначення допомоги осіб звітність установ 121 121

ктивності
1 середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю І групи грн розрахунок 1 540,91 1 540,91
2 середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи грн розрахунок 1 537,98 1 537,98
3 середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи грн розрахунок 1 537,85 1 537,85
4 середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника грн розрахунок 1 538,90 1 538,90
5 середньомісячний розмір допомоги на двох дітей померлого годувальника грн розрахунок 1 854,58 1 854,58



6
середньомісячний розмір допомоги на трьох і більше дітей померлого 
годувальника

грн розрахунок 2 305,16 2 305,16

7
середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на 
призначення допомоги

грн розрахунок 1 541,44 1 541,44
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