
№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

1 306 174,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ соіального захисту населення Волноваської міської вiйськово-цивiльної 

адмiнiстрації  Волноваського району Донецької областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ 

8 Надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 306 174,00 гривень та

гривень.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0551700000

Відділ соціального захисту населення Волноваської міської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї   

Волноваського району Донецької областi
44160813

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

19.07.2021 4

Відділ соціального захисту населення Волноваської міської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї   

Волноваського району Донецької областi
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

44160813

(код за ЄДРПОУ)

7. Мета бюджетної програми

6

7

Забезпечення призначення допомоги сім'ям з дітьми при народженні дитини 

Забезпечення захоронення  невідомих, безрідних людей 

Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню

Забезпечення виплати допомоги на поховання не працюючим громадянам

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних умовах

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0813242 3242 1090

0810000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Бюджетний кодекс України (зі змінами);
 Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
 галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);

 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Розпорядження керівника військово - цивільної адміністрації міста Волноваха  "Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік" №547 від 26.12.2020р. (зі змінами 
від 18.06.2021р. №138)    

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

спеціального фонду-

1

2

3

4

5

№ з/п

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни з числа учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС



0,00

0,00

69000,00

887337,00

1306174,00

51 4

2

1306174,00

3

Загальний фонд

4

48000,00

300500,00

400000,00

69000,00

1 306 174,00 0,00

0,00

77651,000,00

61186,00

77651,00

54 837,00

69000,00

Усього 1 306 174,00 0,00

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

8 0,00 54837,00

Усього

8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення призначення допомоги сім'ям з дітьми при народженні дитини                                                                                                                                                                                                                   
Забезпечення захоронення  невідомих, безрідних людей Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню                                                                                                                                                 
Забезпечення виплати допомоги на поховання не працюючим громадянам                                                                                                                                                                                                                                   
Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних умовах                                                                                                                                                                      
Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС                                                                                                                                                             
Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни з числа учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС                                                           
Надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної освіти,закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування

Надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

2

3

№ з/п Завдання

61186,00

3

2

0,00

0,00

0,00

Забезпечення захоронення  невідомих, безрідних людей 

Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню

Забезпечення виплати допомоги на поховання не працюючим громадянам

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які опинилися в 

складних умовах
Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги учасників АТО та членів 

загиблих учасників АТО/ООС

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок 

війни з числа учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС

0,00

0,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

3

48000,00

300500,00

400000,00

5

6

Забезпечення призначення допомоги сім'ям з дітьми при народженні дитини 

Забезпечення захоронення  невідомих, безрідних людей 

Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню

Забезпечення виплати допомоги на поховання не працюючим громадянам

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних умовах

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС

1 Забезпечення призначення допомоги сім'ям з дітьми при народженні дитини 

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни з числа учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС

1

295000,00

4

295000,00

8

1

7

0,00

Спеціальний фонд

5

Напрями використання бюджетних коштів

0,00

295000,00

54837,00

Програма додаткової соціальної допомоги з міського бюджету сім'ям з дітьми при 

народженні дитини на 2021 рік
Програма надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно - 

технічної) освіти з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають на повному державному забезпеченні Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік

7

6

2

5

4

Програма щодо надання одноразової матеріальної  допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції Волноваської міської  територіальної громади у 

2021 році

Програма соціального захисту населення Волноваської міської територіальної громади 

на 2021 рік

295000,00

54837,00

69000,00

887337,00

УСЬОГО

Надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної 

освіти,закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей 

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

№ з/п



кількість   одержувачів  одноразової матеріальної допомоги 

учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС
осіб розрахунок 80 0 80

Витрати на виплату   одноразової матеріальної допомоги учасників 

АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС
грн. розрахунок 400000,00 0,00 400000,00

0 продукт

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС

затрат

0 якості
0 питома вага одержувачів допомоги до нарахованих відс. розрахунок 100    0,00 100

0 ефективності

0
середній розмір   одноразової матеріальної допомоги особам, які 

опинилися в складних умовах
грн. розрахунок 4 926,23 0,00 4 926,23

0 продукт
кількість   одержувачів одноразової матеріальної допомоги особам, 

які опинилися в складних умовах
осіб розрахунок 61 0 61

затрат
Витрати на виплату  одноразової матеріальної допомоги особам, які 

опинилися в складних умовах
грн. розрахунок 300500,00 0,00 300500,00

0 питома вага одержувачів допомоги до нарахованих відс. розрахунок 100    0,00 100

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних умовах

0
середніійй розмір   допомоги на поховання не працюючим 

громадянам
грн. розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

0 якості

кількість   одержувачів допомоги осіб розрахунок 24 0 24

0 ефективності

Витрати на виплату  допомоги на поховання не працюючим 

громадянам
грн. розрахунок 48000,00 0,00 48000,00

0 продукт

Забезпечення виплати допомоги на поховання не працюючим громадянам

затрат

0 якості
0 питома вага одержувачів допомоги до нарахованих відс. розрахунок 100    0,00 100

0 ефективності
0 середній розмір  виплати  послуг по завезенню дров населенню грн. розрахунок 583,84 0,00 583,84

0 продукт
кількість   одержувачів допомоги осіб розрахунок 133 0 133

затрат
Витрати на забезпечення оплати послуг по завезенню дров 

населенню
грн. розрахунок 77651,00 0,00 77651,00

0 середній розмір  виплати  захоронення  невідомих, безрідних людей грн. розрахунок 3 599,18 0,00 3 599,18

Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню 

0 якості

0 питома вага одержувачів допомоги до нарахованих відс. розрахунок 100    0,00 100

кількість   захоронених  невідомих, безрідних людей осіб розрахунок 17 0 17

0 ефективності

0 продукт

Витрати на виплату  захоронення  невідомих, безрідних людей грн. розрахунок 61186,00 0,00 61186,00

затрат
Забезпечення захоронення  невідомих, безрідних людей 

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації Загальний фонд

0
кількість одержувачів допомоги сім'ям з дітьми при народженні 

дитини 
осіб розрахунок 59 0

0

Забезпечення призначення допомоги сім'ям з дітьми при народженні дитини 

розрахунок 295000,00 0,00

Усього

2

продукт

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

6 7

295000,00

середній розмір виплати допомоги сім'ям з дітьми при народженні 

дитини 
грн. розрахунок 5 000,00 0,00 5 000,00

59

затрат

Витрати на виплату допомоги сім'ям з дтьми при народженні дитини грн.

0 ефективності

1000 питома вага одержувачів допомоги до кількості  звернень відс. розрахунок 100    0,00

0 якості



(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Виконуючий обов'язки начальника Євген КІРУЦАК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Волноваської міської  військово-цивільної адміністрації 

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Алла БІЛОУСОВА

0 питома вага одержувачів допомоги до нарахованих відс. розрахунок 100    0,00 100

Надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної освіти,закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

кількість   одержувачів  однаразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю II групи в наслвдок війни з числа учасників АТО 

кількість   одержувачів  одноразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю I групи в наслідок війни з числа учасників АТО 
осіб

осіб

розрахунок

розрахунок

1

3

0,00

0,00 3

1

0 розмір виплати щомісячної допомоги грн. розрахунок 300,00 0,00 300,00

0 якості

кількість   одержувачів  допомоги осіб розрахунок 11 0 11

0 ефективності

Витрати на виплату  щомісячної допомоги здобувачам освіти 

закладів професійної освіти,закладів фахової передвищої освіти, 

закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування

грн. розрахунок 54837,00 0,00 54837,00

0 продукт

затрат

середній розмір    одноразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю II групи в наслідок війни з числа учасників АТО 
грн. розрахунок 8000

0 якості
0 питома вага одержувачів допомоги до нарахованих відс. розрахунок 100    0,00 100

0 ефективності

0
середній розмір    однаразової матеріальної допомоги  членів 

загиблих учасників АТО/ООС грн. розрахунок 5 000,00 0,00 5 000,00

середній розмір    одноразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю I групи в наслідок війни з числа учасників АТО грн. розрахунок 10000 0 10000

0 8000

0 продукт

кількість   одержувачів  одноразової матеріальної допомоги  членів 

загиблих учасників АТО/ООС
осіб розрахунок 7 0 7

затрат
Витрати на виплату   одноразової матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю в наслідок війни з числа учасників АТО та членів 

загиблих учасників АТО/ООС

грн. розрахунок 69000,00 0,00 69000,00

0 питома вага одержувачів допомоги до нарахованих відс. розрахунок 100    0,00 100

Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни з числа учасників АТО та членів загиблих учасників 

0
середній розмір   одноразової матеріальної допомоги учасників АТО 

та членів загиблих учасників АТО/ООС
грн. розрахунок 5 000,00 0,00 5 000,00

0 якості

0 ефективності


