
ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року N9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ І розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради
від Ж  .03.2019 р. № ________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бкаджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000_________  Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради_________________________________________________________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

0810000_________  Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради_________________________________________________________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

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 (інсулінезалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, 
яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено

0813086______  ________1040__________  інвалідність____________________________________________________________________________________________________________________________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 091 000 гривень, у тому числі загального ф онду - 3 091 000 гривень та спеціального ф оцду -  0 гривень

Підстави д л я  виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-\Л.
3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік "від 23.11.2018р. № 2629Л/ІІІ.
4. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми ” від 21 листопада 1992 року №2811-Х (зі змінами).
5. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми’ від 3 липня 2018 року №2476-\/ІІІ.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002року № 256 “Про затвердження Порвдку 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).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 “Про затвердження Порядку призначення , виплати державної допомог* сім’ям з дітьми’ (Із змінами, внесеними згідно з Постановами 
Кабінетом Міністрів України).
8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.06.2018р. за №685/32137 “Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання д ля  місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення".
9. Розпорядження міського голови від 15.03.2019р. № 72р “Про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва на 2019 рік по видатках, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бкщжетной програми

з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 пенсійну 
виплату, допомоги по догладу за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання бюджетної програми

з/п Завдання

1

Забезпечення 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

1 з 2

*



і*. Напрями використання бюджетних коштів

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний ф онд Спеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 6

1

Забезпечення 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 1 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

3 091 000 3 091 000

Усього 3 091 000 3 091 000

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

N9 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 Показники Одиниця
В И М ІО У

Джерело інформації Загальний ф онд Спеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1
Забезпечення 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

продукту

1

кількість одержувачів щомісячної допомоги на дітей, хворих на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вродженні 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

осіб заявки від районих управлінь УСВіК 200 200

ефективності

1

середньомісячний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вродженні 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

ф Н розрахунок 1 545,5 1 545,50

С.М. В а сил єнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. Є. Святелик

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

2 з 2


