
№

1.

2.

3.

2 709 300,00 гривень та
гривень.спеціального фонду-

 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;

 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
 Наказ Міністерства фнансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі пмтання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

 Закон України "Про військово - цивільні адміністрації";
 Наказ Міністерства фнансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування  місцевих бюджетів"(зі змінами);
НАКАЗ МФУ від 01.10.2020р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 

 правління " (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 04.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників іх виконання для місцевих бюджетів у 

 галузі соціальниї захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
 Закон України  "Про статус і соціальний захист громодян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

Розпорядження керівника Волноваської міської військово - цивільної адміністрації "Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік" №813 від 24.12.2021р (зі змінами 
від 09.02.2022 №96)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

2 709 300,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ соціального захисту населення Волноваської міської військово - цивільної 
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

1 Забезпечення захоронення невідомих, безрідних людей

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0,00
5. Підстави для виконання бюджетної програми

4 Забезпечення закупівлі продовольчих наборів особам  без визначенного місця проживання

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

2 Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню
3 Забезпечення влаштування осіб похилого віку та осіб  з інвалідністю до стаціонарного відділення

(код бюджету)

0551700000Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

21.01.2022 1

Відділ соціального захисту населення Волноваської міської військово - цивільної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

44160813
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

0813242 3242 1090

0810000 Відділ соціального захисту населення Волноваської міської військово-цивільної адміністрації 
Волноваського району Донецької області

44160813
(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(в редакції наказу начальника відділу соціального захисту населення Волноваської міської
військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області від 10.02.2022
№2)



7. Мета бюджетної програми

5 Забезпечення гарячими напоями та продуктами харчування бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі
6 Забезпечення привітання дітей постраждалих внаслідок ЧС

13 Забезпечення відзначення окремих осіб до ювілейних державних та святкових дат ветеранів праці осіб похилого віку
14 Забезпечення виплати допомоги на поховання не прцюючим громадянам
15 Забезпечення виплати допомоги у рамках відзначення визначних та пам'ятних дат учасникам АТО/ООС

10 Забезпечення надання допомоги у вигляді медикоментів  особам без визначеного місця проживання
11 Забезпечення надання допомоги у вигляді гігієничних засобів  особам без визначеного місця проживання
12 Забезпечення придбання медикаментів для надання первинної медичної допомоги під час надзвичайної ситуації в осінньо - зимовий період

7 Забезпечення закупівлі подарунків для дітей з інвалідністю
8 Забезпечення відзначення  окремих осіб до ювілейних, державних та святкових дат ветеранів Другої світової війни та учасників бойових дій
9 Забезпечення здійснення привітань учасників АТО/ООС та членів  їх сімей

22 Забезпечення виплати компенсації  за пільговий проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали в наслідок 
Чорнобильської катастрофи

23 Забезпечення виплати щомісячної стипендії особам , яким виповнилось 100 і більше років

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

19 Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни з числа учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС
20 Забезпечення  виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
21 Забезпечення виплати допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на лікування  тяжких захворювань

16 Забезпечення виплати додаткової соціальної  допомоги сім'ям в яких протягом поточного  року народилася дитина
17 Забезпечення надання адресної допомоги на лікування тяжких захворювань учасників АТО/ООС
18 Забезпечення виплати матеріальної допомоги особам які отримали поранення. Контузію  або каліцтво під час участі АТО/ООС до Дня захисників та захисниць України

31 Забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих безоплатним зубопротезуванням
32 Забезпечення виплати допомоги дітям з сімей загиблих учасників АТО/ООС до Дня Захисника та Захисниць України
33 Забезпечення виплати допомоги дітям учасників АТО/ООС до новорічних та святкових свят

28 Забезпечення виплати допомоги у рамках відзначення державних і визначних (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День вшанування учасників бойових дій на теріторії ін. держав. День Незалежності

29 Забезпечення безоплатним зубопротезуванням ветеранів Другої світової війни
30 Забезпечення виплати адресної допомоги на лікування тяжких захворювань особам з числа ВПО

25 Забезпечення виплати допомоги на лікування осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
26 Забезпечення виплати допомоги особам з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю
27 Забезпечення надання допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні особам з інвалідністю. Учасникам бойових дій та членам сімей загиблих вроки Другої світової війни

37 Забезпечення виплати допомоги у рамках відзначення державних і визначних дат(Деньветерана. Міжнародного дня людей похилого віку. День незалежності

34 Забезпечення виплати допомоги на лікування ветеранів праці. осіб похилого віку.малозабезпеченим та іншим особам. які опинилися в складних життєвих обставинах
35 Забезпечення виплати допомоги на вирішення матеріально - побутових питань внаслідок надзвичайної ситуації
36 Забезпечення виплати допомоги до річниці Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування ліквідаторів  аварії на ЧАЕС



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

 Забезпечення захоронення невідомих, безрідних людей;
 Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню;

 Забезпечення влаштування осіб похилого віку та осіб  з інвалідністю до стаціонарного відділення;
 Забезпечення закупівлі продовольчих наборів особам  без визначенного місця проживання;

 Забезпечення гарячими напоями та продуктами харчування бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 Забезпечення привітання дітей постраждалих внаслідок ЧС;
 Забезпечення закупівлі подарунків для дітей з інвалідністю;

 Забезпечення відзначення  окремих осіб до ювілейних, державних та святкових дат ветеранів Другої світової війни та учасників бойових дій;
 Забезпечення здійснення привітань учасників АТО/ООС та членів  їх сімей;

 Забезпечення надання допомоги у вигляді медикоментів  особам без визначеного місця проживання;
 Забезпечення надання допомоги у вигляді гігієничних засобів  особам без визначеного місця проживання;

 Забезпечення придбання медикаментів для надання первинної медичної допомоги під час надзвичайної ситуації в осінньо - зимовий період;
 Забезпечення відзначення окремих осіб до ювілейних державних та святкових дат ветеранів праці осіб похилого віку;

 Забезпечення виплати допомоги на поховання не прцюючим громадянам;
 Забезпечення виплати допомоги у рамках відзначення визначних та пам'ятних дат учасникам АТО/ООС;

 Забезпечення виплати додаткової соціальної  допомоги сім'ям в яких протягом поточного  року народилася дитина;
 Забезпечення надання адресної допомоги на лікування тяжких захворювань учасників АТО/ООС;

 Забезпечення виплати матеріальної допомоги особам які отримали поранення. Контузію  або каліцтво під час участі АТО/ООС до Дня захисників та захисниць України;
 Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни з числа учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ООС;

 Забезпечення  виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 Забезпечення виплати допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на лікування  тяжких захворювань;

Забезпечення виплати компенсації  за пільговий проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом 
 громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;

 Забезпечення виплати щомісячної стипендії особам , яким виповнилось 100 і більше років;
Забезпечення надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей 

 позбавлених батьківського піклування;

1 Забезпечення виплати додаткової соціальної допомоги сім`ям в яких протягом поточного року народилася дитина

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

7 Забезпечення виплати компенсації за пільговий проїзд один раз на рік будь - якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

8 Забезпечення надання щомісячної стипендії особам , яким виповнилось 100 і більше років

3 Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню
4 Забезпечення виплати допомоги на поховання не працюючим громадянам
5 Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни з числа  учасників АТО та членів загиблих учасників АТО/ ООС

2 Забезпечення захоронення невідомих, безрідних людей

15 Забезпечення здійснення привітань учасників АТО/ООС  та членів їх сімей
16 Забезпечення надання допомоги у вигляді медикоментів особам без визначеного місця проживання
17 Забезпечення  надання допомоги у вигляді гігієничних засобів особам без визначеного місця проживання

12 Забезпечення привітання дітей  постраждалих внаслідок ЧС
13 Забезпечення закупівлі подарунків для дітей з інвалідністю
14 Забезпечення відзначення окремих осіб до ювілейних. Державних та сяткових дат ветеранів Другої світової війни та учасників бойових дій

9 Забезпечення влаштування осіб похилоговіку  та осіб з інвалідністю до стаціонарного відділення
10 Забезпечення закупівлі продовольчих наборів особам без визначеного місця проживання
11 Забезпечення гарячими напоями та продуктами харчування бездомних осіб та осіб звільнених з місць позбавлення волі

18 Забезпечення придбання медикаментів для надання первинної медичної допомоги під час надзвичайної ситуації в осінньо - зимовий період
19 Забезпечення відзначення окремих осіб до ювілейних державних та святкових дат ветеранів праці. Осіб похилого віку
20 Забезпечення виплати допомоги у рамках  відзначення визначних та пам`ятних дат учасникам АТО/ООС



40 000,00

Спеціальний фонд

Забезпечення захоронення невідомих, безрідних людей1 0,00 40 000,00

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів
2 31

№ з/п
9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд
4 5

24 Забезпечення виплати допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на лікування тяжких захворювань
25 Забезпечення виплати допомоги на лікування  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
26 Забезпечення виплати допомоги  особам з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю

21 Забезпечення надання адресної допомоги на лікування тяжких захворювань учасників АТО/ООС
22 Забезпечення виплати допомоги особам, які отримали поранення, контузію або каліцтво  під час участі в АТО/ООС до Дня захисників та захісниць України
23 Забезпечення виплати допомоги  постраждалим Чорнобильської катастрофи

36 Забезпечення виплати допомоги  до річниці Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС
37 Забезпечення виплати допомоги у рамках відзначення державних і визначних дат(День ветерана, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня Незалежності тощо)

33 Забезпечення виплати допомоги дітям учасників АТО/ООС до новорічних та різдвяних свят
34 Забезпечення виплати допомоги на лікування ветеранів праці, осіб похилого віку, малозабезпеченним та іншим особам, які опинилися в складних життєвих обставинах
35 Забезпечення виплати допомоги на вирішення матеріально - побутових питань внаслідок надзвичайної ситуації

30 Забезпечення виплати допомоги на лікування тяжких захворювань особам з числа ВПО
31 Забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих безоплатним зубопротезуванням
32 Забезпечення виплати допомоги дітям з сімей загиблих учасників АТО/ООС до Дня Захисника та Захисниць України

27 Забезпечення виплати допомоги до Дня перемоги над нацизмом У Другій світовій війні особам з інвалідністю, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих вроки Другої світової війни

28 Забезпечення виплати допомоги у рамках відзначення державних і визначних дат(День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, день вшанування учасників бойових дій на території ін.держав,День Незалежності)

29 Забезпечення безоплатним зубопротезуванням ветеранів Другої світової війни

4 Забезпеченнязакупівлі продовольчих наборів особам без визначеного місця проживання 3 000,00 0,00 3 000,00

5 Забезпечення гарячими напоями та продуктами харчування бездомних осіб та осіб звільнених 
з місць позбавлення волі

21 250,00 0,00 21 250,00

2 Забезпечення оплати послуг по завезенню дров населенню 49 900,00 0,00 49 900,00

3 Забезпечення влаштування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до стаціанарного 
відділення

200 000,00 0,00 200 000,00

8 Забезпечення відзначення окремих осіб до ювілейних, державних та святкових дат(ветеранів 
Другої світової війни та учасників  бойових дій)

20 000,00 0,00 20 000,00

9 Забезпечення надання  допомоги у вигляді медикоментів особам без визначеного місця 
проживання

4 000,00 0,00 4 000,00

6 Забезпечення привітання дітей постраждалих внаслідок ЧС 5 000,00 0,00 5 000,00
7 Забезпечення закупівлі подарунків для дітей з інвалідністю 20 000,00 0,00 20 000,00

12 Забезпечення відзначення окремих осіб до ювілейних, державних та святкових дат(ветеранів 
праці, осіб похилого віку)

4 500,00 0,00 4 500,00

13 Забезпечення здійснення привітань учасників АТО/ООС та членів їх сімей 20 000,00 0,00 20 000,00

10 Забезпечення надання допомоги у вигляді гігієничних засобів особам без визначеного місця 
проживання

2 500,00 0,00 2 500,00

11 Забезпечення придбання медикаментів для надання первинної медичної допомоги під час 
надзвичайної ситуації в осінньо-зимовий період

2 250,00 0,00 2 250,00

16 Забезпечення виплати додаткової соціальної допомоги сім'ям, в яких протягом поточного року 
народилася дитина

630 000,00 0,00 630 000,00

17 Забезпечення надання адресної допомоги на лікування тяжких захворювань учасників 
АТО/ООС

50 000,00 0,00 50 000,00

14 Забезпечення виплати допомоги на поховання не працюючим громадянам 66 500,00 0,00 66 500,00

15 Забезпечення  виплаи допомоги  у рамках відзначення визначних та пам'ятних дат учасникам 
АТО/ООС

50 000,00 0,00 50 000,00

20 Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

256 500,00 0,00 256 500,00

21 Забезпечення виплати допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
лікування тяжких захворювань

50 000,00 0,00 50 000,00

18 Забезпечення виплати допомоги  особам, які отримали поранення, контузію або каліцтво під 
час участі в АТО /ООС до Дня захисників та захисниць України

40 000,00 0,00 40 000,00

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

109 000,00 0,00 109 000,00



гривень
№ з/п

2 31 54

4
Програма соціального захисту ветеранів праці, осіб похилого віку, малозабезпечених 
та інших осіб, які опинились в складних життєвих обставинах на 2022 - 2024 роки 430 800,00 0,00 430 800,00

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

1 Програма соціального захисту внутрьшньо-переміщених осіб на 2022 - 2024 роки 100 000,00 0,00 100 000,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

24
Забезпечення надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної освіти, 
закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування

12 900,00 0,00 12 900,00

25 Забезпечення виплати допомоги на лікування осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 300 000,00 0,00 300 000,00

22

Забезпечення виплати компенсаціїза пільговий проїзд одинраз на рік до будь - якогопункту 
України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

10 000,00 0,00 10 000,00

23 Забезпечення надання  щомісячної стипендії особам, ким виповнилось 100 і більше років 12 000,00 0,00 12 000,00

28
Забезпечення виплати допомоги у рамках відзначення державних і визначних 
дат(Деньперемоги над нацизмом у Другій світовій війні, день вшанування учасників  бойових 
дій на території інших держав,День Незалежності)

100 000,00 0,00 100 000,00

29 Забезпечення безоплатним зубопротезуванням ветеранів Другої світової війни 50 000,00 0,00 50 000,00

26 Забезпечення виплати допомоги особам з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з 
інвалідністю

30 000,00 0,00 30 000,00

27
Забезпечення виплати допомоги до Дня перемоги над нацизмом У Другій світовій війні 
особам з інвалідністю, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих вроки Другої світової 
війни

50 000,00 0,00 50 000,00

32 Забезпечення виплати допомоги дітям з сімей загиблих учасників АТО/ООС до Дня Захисника 
та Захисниць України

10 000,00 0,00 10 000,00

33 Забезпечення виплати допомоги дітям учасників АТО/ООС  до новорічних та різдвяних  свят 25 000,00 0,00 25 000,00

30 Забезпечення виплати адресної допомоги  на лікування тяжких захворювань особам з числа 
ВПО

100 000,00 0,00 100 000,00

31 Забезпечення осіб  з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та членів сімей 
загиблих безоплатним зубопротезуванням

30 000,00 0,00 30 000,00

УСЬОГО 2 709 300,00 0,00 2 709 300,00

36 Забезпечення виплати допомоги  до річниці Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС

50 000,00 0,00 50 000,00

37 Забезпечення виплати  допомоги у рамках відзначення державних і визначних дат(День 
ветерана, Міжнародно дня людей похилоговіку, Дня Незалежності )

30 000,00 0,00 30 000,00

34 Забезпечення виплати допомоги  на лікування ветеранів праці, осіб похилого віку, 
малозабезпеченим та ін.особам, які опинилися в складних життєвих обставинах

225 000,00 0,00 225 000,00

35 Забезпечення виплати допомоги на вирішення матеріально - побутових питань внаслідок 
надзвичайної  ситуації

30 000,00 0,00 30 000,00

5 Програма соціального захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2022 - 2024 
роки

334 000,00 0,00 334 000,00

0,00 220 000,00

3 Програма влаштування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до стаціонарних 
відділень територіальних центрів

200 000,00 0,00 200 000,00

2 Програма соціального захисту ветеранів ІІ Світової війни та учасників бойових дій на 
території інших держав на 2022 - 2024 роки

220 000,00

8 Програма соціального захисту бездомних осіб на 2021 - 2023 роки 73 000,00 0,00 73 000,00

9 Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи на 2022 - 2024 роки

371 500,00 0,00 371 500,00

6 Програма соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на 2022 -
2024 роки

350 000,00 0,00 350 000,00

7 Програма додаткової соціальної допомоги з бюджету Волноваської міської 
територіальної громади сім'ям з дітьми при народження дитини на 2022 рік

630 000,00 0,00 630 000,00

Усього 2 709 300,00 0,00 2 709 300,00



1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

0

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4

Джерело інформації

6 7

630 000,00
0 витрати на виплату захоронення невідомих безрідних людей грн. розрахунок 40 000,00 0,00 40 000,00
0 Витрати на виплату допомоги сім`ям при народженні дитини грн. розрахунок 630 000,00 0,00

Одиниця виміруПоказники Спеціальний фонд

10 000,00

0

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 12 900,00 0,00 12 900,00

0

виплати компенсації з пільговий проїзд один раз на рік до будь - 
кого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або 
залізничним, або водним транспортом громадян, кі постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн. розрахунок 10 000,00 0,00

49 900,00

0 витрати на виплату допомоги на поховання не праюючим 
громадянам

грн. розрахунок 66 500,00 0,00 66 500,00

0 витрати на забезпечення оплати послуг по завезенню дров 
населенню

грн. розрахунок 49 900,00 0,00

200 000,00

0 Закупівля продовольчих наборів особам без визначеного місця 
проживання

грн. розрахунок 3 000,00 0,00 3 000,00

0 Влаштування осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю до 
стаціонарного відділення

грн. розрахунок 200 000,00 0,00

12 000,00

0 Витрати на виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

грн. розрахунок 256 500,00 0,00 256 500,00

0 Витрати на виплату щомісячної стипендії особам , яким 
виповнилось 100 і більше років

грн. розрахунок 12 000,00 0,00

20 000,00

0
Забезпечення відзначення окремих осіб до ювілейних, державних та 
святкових дат з врученням квітів, подарунків, сувенірів, грамот 

тощо
грн. розрахунок 20 000,00 0,00 20 000,00

0 Закупівля подарунків для дітей з інвалідністю грн. розрахунок 20 000,00 0,00

21 250,00

0 Привітання дітей постраждалих внаслідок ЧС грн. розрахунок 5 000,00 0,00 5 000,00

0 Забезпечення гарячими напоями та продуктами харчування 
бездомних осіб

грн. розрахунок 21 250,00 0,00

2 500,00

0
Придбання медикаментів для надання первинної медичної 

допомоги під час надзвичайної ситуації в осінньо-зимовий період грн. розрахунок 2 250,00 0,00 2 250,00

0 Витрати на надання допомоги у вигляді гігієнічних засобів особам 
без визначеного місця проживання

грн. розрахунок 2 500,00 0,00

20 000,00

0 Витрати на надання допомоги у вигляді медикаментів особам без 
визначеного місця проживання

грн. розрахунок 4 000,00 0,00 4 000,00

0 Здійснення привітань учасників Ато/ООС та членів їх сімей з 
врученням квітів, подарунків, сувенірів, грамонт тощо

грн. розрахунок 20 000,00 0,00

50 000,00

0
Видатки на виплату матер.допомоги особам, які отримали 

поранення, контузію або каліцтво пад час участі в АТО/ООС до Дня 
захисників та захисниць України

грн. розрахунок 40 000,00 0,00 40 000,00

0 Видатки на надання адресної допомоги на лікування тяжких 
захворювань учасникам АТО/ООС

грн. розрахунок 50 000,00 0,00

4 500,00

0 Витрати на виплату матер.або натуральн.допомоги у рамках 
відзначення визначних та пам*ятних дат учасникам АТО/ООС

грн. розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00

0
Забезпечення відзначення окремих осіб до ювілейних, державних ті 
святкових дат з врученням квітів, подарунків, сувеніпів, грамот 

тощо (ветеранів праці, осіб похил.віку)
грн. розрахунок 4 500,00 0,00

109 000,000
Витрати на виплату матер.допомоги особам з інвалідністю 
внаслідок війни з числа АТО/ООС та членам сімей загиблих 

учасників АТО/ООС
грн. розрахунок 109 000,00 0,00



300 000,00

0 Витрати на надання матеріальної або натуральної допомоги особам 
з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю

грн. розрахунок 30 000,00 0,00 30 000,00

0 Витрати на мадання матеріальної допомоги на лікування осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю

грн. розрахунок 300 000,00 0,00

0 Витрати на виплату матер.допомоги на лікування тяжких 
захворювань постраждалим внаслікок ЧК

грн. розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00

50 000,00

0 Витрати на надання адресної допомоги на лікування тяжких 
захворювань особам з числа ВПО

грн. розрахунок 100 000,00 0,00 100 000,00

0 Витрати на безоплатне зубопротезування ветеранів другої світової 
війни

грн. розрахунок 50 000,00 0,00

50 000,00

0

Витрати на надання матер. Або натур.допомоги у рамках 
відзначення держ. І визначних дат (День перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні, день вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, Денб незалежності тощо)

грн. розрахунок 100 000,00 0,00 100 000,00

0

Витрати на надання матер.допомоги до Дня перемоги над націзмом 
у Другій світовій війні особам з інв., учасникам бойових дій та 

членам сімей загиблих в роки Другої світової війни
грн. розрахунок 50 000,00 0,00

25 000,00

0
Витрати на виплату матер.допомоги на лікування ветеранів праці, 
осіб похилого віку, малозабезпеченим та іншим особам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах
грн. розрахунок 225 000,00 0,00 225 000,00

0 Витрати на виплату матеріальної або натуральної допомоги дітям 
учасникам АТО/ООС до новорічних та різдвяних свят

грн. розрахунок 25 000,00 0,00

30 000,00

0
Витрати на виплату матер.або натур.допомоги дітям з сімей 
загиблих учасників АТО/ООС до Дня Захисника та Захисниць 

України
грн. розрахунок 10 000,00 0,00 10 000,00

0
Витрати на забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих безоплатним 
зубопротезуванням

грн. розрахунок 30 000,00 0,00

30 000,00

0 продукту

0

Витрати на виплату матеріальної або натуральної допомоги у 
рамках відзначення держ.та визначних дат(День ветерана, 
Міжнародн.дня людей похил.віку, Дня незалежності тощо)із 

врученням матер.або натур.допомоги

грн. розрахунок 30 000,00 0,00

30 000,00

0
Витрати на виплату матер.допомоги до річниці Чорнобильської 

катастрофи та Дня вшанування ліквідаторів аварії на 
Чоронобильській АЕС

грн. розрахунок 50 000,00 0,00 50 000,00

0

Витрати на виплату матер.допомоги на вирішення матеріально-
побутових питань внаслідок надзвич.ситуації ветеранів праці, осіб 
похил.віку, малозабезп.та іншим особам, які опинились в складних 

життєвих обставинах

грн. розрахунок 30 000,00 0,00

80,00
0 кількість одержувачів допомоги на поховання осіб розрахунок 19,00 0,00 19,00
0 кількість одержувачів допомоги осіб розрахунок 80,00 0,00

126,00

0 кілікість захоронених невідомих, безрідних людей осіб розрахунок 11,00 0,00 11,00

0 кількість одержувачів допомоги сім`м з дітьми при народженні 
дитини

осіб розрахунок 126,00 0,00

1,00

0 кількість одержувачів допомоги постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

осіб розрахунок 171,00 0,00 171,00

0 кількість одержувачів щомісячної стипендії особам, яким 
виповнилось 100 і більше років

осіб розрахунок 1,00 0,00

7,00

0 кількість одержувачів щомісячної допомоги осіб розрахунок 9,00 0,00 9,00

0 кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

осіб розрахунок 7,00 0,00

20,00
0 Кількість дітей постраждалих внаслідок ЧС осіб розрахунок 9,00 0,00 9,00
0 Кількість бездомних осіб осіб розрахунок 20,00 0,00

3,00
0 Кількість осіб без визначеного місця проживання осіб розрахунок 10,00 0,00 10,00
0 Кількість влаштованих осіб осіб розрахунок 3,00 0,00

50,000 Кількість дітей з інвалідністю осіб розрахунок 50,00 0,00



20,00

0 Кількість осіб без визначеного місця проживання для отримання 
допомоги у вигляді гігієнічних наборів

осіб розрахунок 10,00 0,00 10,00

0 Кількість привітань учасників АТО/ООС та членів їх сімей осіб розрахунок 20,00 0,00
0 Кількість відзначених осіб осіб розрахунок 10,00 0,00 10,00

50,00
0 Кількість одержувачів адресної допомоги осіб розрахунок 9,00 0,00 9,00
0 Кількість отримувачів виплат матер.або натур.допомоги осіб розрахунок 50,00 0,00

15,00
0 Кількість осіб (ветеранів праці, осіб похилого віку) осіб розрахунок 3,00 0,00 3,00
0 Кількість осіб для надання допомоги осіб розрахунок 15,00 0,00

4,00
0 кількість отримувачів  матер.допомоги особам з інв.3 групи осіб розрахунок 3,00 0,00 3,00
0 кількість отримувачів  матер.допомоги особам з інв.2 групи осіб розрахунок 4,00 0,00

10,00

0
Кількість отримувачів матер.допомоги особам з інвалідністю 
внаслідок війни з числа АТО/ООС та членам сімей загиблих 

учасників АТО/ООС
осіб розрахунок 16,00 0,00 16,00

0 Кількість отримувачів матер.допомоги до Дня захисників і 
захисниць України

осіб розрахунок 10,00 0,00

50,00

0 Кількість отримувачів  матеріальної або натуральної допомоги 
особам з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю

осіб розрахунок 60,00 0,00 60,00

0 Кількість отримувачів матеріальної допомоги на лікування осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю

осіб розрахунок 50,00 0,00

9,00

0 Кількість отримувачів  матер.допомоги на лікування тяжких 
захворювань постраждалим внаслікок ЧК

осіб розрахунок 9,00 0,00 9,00

0 кількість отримувачів матер.допомоги членам сімей, померлих 
учасників АТО

осіб розрахунок 9,00 0,00

20,00

0 Кількість отримувачів  адресної допомоги на лікування тяжких 
захворювань особам з числа ВПО

осіб розрахунок 17,00 0,00 17,00

0 Кількість осіб для безоплатного зубопротезування ветеранів другої 
світової війни

осіб розрахунок 20,00 0,00

10,00

0

Кількість отримувачів  матер. або натур.допомоги у рамках 
відзначення держ. і визначних дат (День перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні, день вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, Денб незалежності тощо)

осіб розрахунок 50,00 0,00 50,00

0

Кількість отримувачів матер.допомоги до Дня перемоги над 
націзмом у Другій світовій війні особам з інв., учасникам бойових 
дій та членам сімей загиблих в роки Другої світової війни

осіб розрахунок 10,00 0,00

100,00

0
Кількість осіб для отримувачів матер.допомоги на лікування 
ветеранів праці, осіб похилого віку, малозабезпеченим та іншим 
особам, які опинилися в складних життєвих обставинах

осіб розрахунок 38,00 0,00 38,00

0 Кількість отримувачів  матеріальної або натуральної допомоги 
дітям учасникам АТО/ООС до новорічних та різдвяних свят

осіб розрахунок 100,00 0,00

12,00

0
Кількість осіб отримувачів матеріальної або натуральної допомоги 
дітям з сімей загиблих учасників АТО/ООС до Дня Захисника та 

Захисниць України
осіб розрахунок 5,00 0,00 5,00

0
Кількість  осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

АТО/ООС та членів сімей загиблих безоплатним зубопротезуванням осіб розрахунок 12,00 0,00

30,00

0 ефективності

0

Кількість одержувачів  матеріальної або натуральної допомоги у 
рамках відзначення держ.та визначних дат(День ветерана, 
Міжнародн.дня людей похил.віку, Дня незалежності тощо)із 

врученням матер.або натур.допомоги

осіб розрахунок 30,00 0,00

5,00

0
Кількість отримувачів  матер.допомоги до річниці Чорнобильської 

катастрофи та Дня вшанування ліквідаторів аварії на 
Чоронобильській АЕС

осіб розрахунок 100,00 0,00 100,00

0

Кількість одержувачів матер.допомоги на вирішення матеріально-
побутових питань внаслідок надзвич.ситуації ветеранів праці, осіб 
похил.віку, малозабезп.та іншим особам, які опинились в складних 

життєвих обставинах

осіб розрахунок 5,00 0,00



623,75

0 середнй розмір допомоги на поховання не працюючим громадянам грн. розрахунок 3 500,00 0,00 3 500,00

0 середній розмір виплати послуг по завезенню дров населенню грн. розрахунок 623,75 0,00

5 000,00

0 середній розмір виплати захоронення невідомих, безрідних людей грн. розрахунок 3 636,36 0,00 3 636,36

0 середній розмір виплати допомоги сім`м з дітьми при народженні грн. розрахунок 5 000,00 0,00

1 000,00

0 середній розмір допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської 
допомоги

грн. розрахунок 1 500,00 0,00 1 500,00

0 розмір виплати щомісячної допомоги особам, яким виповнилось 
100 і більше років

грн. розрахунок 1 000,00 0,00

1 428,57
0 розмір виплати щомісячної допомоги грн. розрахунок 300,00 0,00 300,00
0 середній розмір за пільговий проїзд грн. розрахунок 1 428,57 0,00

21,25
0 Середній розмір на одну постраждалу дитину внаслідок ЧС грн. розрахунок 555,56 0,00 555,56
0 Середній розмір продуктового набору грн. Розрахунок 21,25 0,00

5 555,56
0 Середній розмір продовольчого набору грн. розрахунок 300,00 0,00 300,00
0 Середній розмір влаштованих осіб грн. розрахунок 5 555,56 0,00

1 000,00

0 Середній розмір допомоги у вигляді медикаментів грн. розрахунок 400,00 0,00 400,00

0 Середній розмір привітань на одного учасника АТО/ООС та членів 
їх сімей

грн. розрахунок 1 000,00 0,00

400,00
0 Середній розмір на одну відзначену особу грн. розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00
0 Середній розмір на одну дитину з інвалідністю грн. розрахунок 400,00 0,00

1 500,00
0 Середній розмір виплати матеріальної або натур. Допомоги грн. розрахунок 1 000,00 0,00 1 000,00
0 Середній розмір витрат на відзначення заходу грн. розрахунок 1 500,00 0,00

250,00

0 Середній розмір медикаментів для надання первинної медичної 
допомоги

грн. розрахунок 150,00 0,00 150,00

0 Середні йрозмір допомоги у вигляді гігієнічних наборів грн. розрахунок 250,00 0,00

10 000,00
0 Середня вартість матер.допомоги особам з інв.3 групи грн. розрахунок 8 000,00 0,00 8 000,00
0 Середня вартість матер.допомоги особам з інв.2 групи грн. розрахунок 10 000,00 0,00

5 555,56

0 Середня вартість матер.допомоги до Дня захисників і захисниць 
України

грн. розрахунок 4 000,00 0,00 4 000,00

0 Середній розмір надання адресної допомоги грн. розрахунок 5 555,56 0,00

6 000,00

0 Середній розмір  матеріальної або натуральної допомоги особам з 
інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю

грн. розрахунок 500,00 0,00 500,00

0 Середній розмір надання матеріальної допомоги на лікування осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю

грн. розрахунок 6 000,00 0,00

5 000,00

0 Середня вартість  матер.допомоги на лікування тяжких захворювань 
постраждалим внаслікок ЧК

грн. розрахунок 5 555,56 0,00 5 555,56

0 Середня вартість матер.допомоги членам сімей, померлих учасників 
АТО

грн. розрахунок 5 000,00 0,00

2 500,00

0 Середній розмір  надання адресної допомоги на лікування тяжких 
захворювань особам з числа ВПО

грн. розрахунок 5 882,35 0,00 5 882,35

0 Середній розмір безоплатне зубопротезування ветеранів другої 
світової війни

грн. розрахунок 2 500,00 0,00

5 000,00

0

Середній розмір  матер. або натур.допомоги у рамках відзначення 
держ. і визначних дат (День перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, день вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав, Денб незалежності тощо)

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

0
Середній розмір матер.допомоги до Дня перемоги над націзмом у 
Другій світовій війні особам з інв., учасникам бойових дій та членам 

сімей загиблих в роки Другої світової війни
грн. розрахунок 5 000,00 0,00

2 500,00

0
Середній розмір матер.або натур.допомоги дітям з сімей загиблих 
учасників АТО/ООС до Дня Захисника та Захисниць України грн. розрахунок 2 000,00 0,00 2 000,00

0
Середній розмір забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни з 
числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих безоплатним 

зубопротезуванням
грн. розрахунок 2 500,00 0,00



250,00

0
Середній розмір матер.допомоги на лікування ветеранів праці, осіб 
похилого віку, малозабезпеченим та іншим особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах
грн. розрахунок 5 921,05 0,00 5 921,05

0
Середній розмір виплати  матеріальної або натуральної допомоги 
дітям учасникам АТО/ООС до новорічних та різдвяних свят грн. розрахунок 250,00 0,00

1 000,00

0 якості

0

Середній розмір  матеріальної або натуральної допомоги у рамках 
відзначення держ.та визначних дат(День ветерана, Міжнародн.дня 
людей похил.віку, Дня незалежності тощо)із врученням матер.або 

натур.допомоги

грн. розрахунок 1 000,00 0,00

6 000,00

0
Середній розмір  матер.допомоги до річниці Чорнобильської 
катастрофи та Дня вшанування ліквідаторів аварії на 

Чоронобильській АЕС
грн. розрахунок 500,00 0,00 500,00

0

Середній розмір матер.допомоги на вирішення матеріально-
побутових питань внаслідок надзвич.ситуації ветеранів праці, осіб 
похил.віку, малозабезп.та іншим особам, які опинились в складних 

життєвих обставинах

грн. розрахунок 6 000,00 0,00

100,00

0 питома вага одержувачів допомоги на поховання непрацюючих 
громадян

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

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

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

100,00

0 питома вага одержувачів домомоги постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи до нарахованих

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 питома вага одержувачів до нарахованих щомісячних допомог 
особам, яким виповнилось 100 і більше років

відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00
0 питома вага одержувачів щомісячної допомоги до нарахованих відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
0 питома вага одержувачів  за пільговий проїзд до нарахованого відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0 Питома вага одержувачів до нарахованих дітей постраждалих 
внаслідок ЧС

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 Питома вага  бездомних осіб щодо забезпечення відс. Розрахунок 100,00 0,00

100,00
0 Питома вага одержувачів продовольчих наборів до нарахованих відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
0 Питома вага влаштованих осіб відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0 Питома вага осіб без визначеного місця проживання для отримання 
допомоги у вигляді медикаментів

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 Питома вага  учасників АТО/ООС та членів їх сімей для привітань відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00
0 Питома вага відзначених осіб відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
0 Питома вага одержувачів подарунків відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00
0 Питома вага одержувачів матер.або натур. Допомоги відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
0 Питома вага отримувачів відзнак відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0 Питома вага одержувачів первинної медичної допомоги під час НС відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 Питома вага осіб без визначеного місця проживання для отримання 
допомоги у вигляді гігієнічних наборів

відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00
0 Питома вага одержувачів матер.допомоги особам з інв.3 групи відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
0 Питома вага одержувачів матер.допомоги особам з інв.2 групи відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0 Питома вага одержувачів матер.допомоги до Дня захисників і 
захисниць України

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 Питома вага одержувачів адресної допомоги відс. розрахунок 100,00 0,00

100,000 Питома вага отримувачів матеріальної допомоги на лікування осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю

відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0 Питома вага одержувачів  матер.допомоги на лікування тяжких 
захворювань постраждалим внаслікок ЧК

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 Питома вага одержувачів матер.допомоги членам сімей, померлих 
учасників АТО

відс. розрахунок 100,00 0,00



М.П.
(Дата погодження)

Фінансовий відділ Волноваської міської військово-цивільної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Алла БІЛОУСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Євген КІРУЦАК

ПОГОДЖЕН

Начальник Відділу
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0
Питома вага отримувачів  матеріальної або натуральної допомоги 
особам з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

100,00

0 Питома вага одержувачів адресної допомоги на лікування тяжких 
захворювань особам з числа ВПО

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0 Питома вага осіб для безоплатного  зубопротезування ветеранів 
другої світової війни

відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0

Питома вага одержувачів  матер. або натур.допомоги у рамках 
відзначення держ. і визначних дат (День перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні, день вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, Денб незалежності тощо)

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0

Питома вага отримувачів матер.допомоги до Дня перемоги над 
націзмом у Другій світовій війні особам з інв., учасникам бойових 
дій та членам сімей загиблих в роки Другої світової війни

відс. розрахунок 100,00 0,00

відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0
Питома вага отримувачів матеріальної або натуральної допомоги 
дітям з сімей загиблих учасників АТО/ООС до Дня Захисника та 

Захисниць України
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0
Питома вага забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни з 
числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих безоплатним 

зубопротезуванням
відс. розрахунок 100,00 0,00

100,000

Питома вага одержувачів  матеріальної або натуральної допомоги у 
рамках відзначення держ.та визначних дат(День ветерана, 
Міжнародн.дня людей похил.віку, Дня незалежності тощо)із 

врученням матер.або натур.допомоги

відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0
Питома вага одержувачів  матер.допомоги до річниці 

Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування ліквідаторів аварії 
на Чоронобильській АЕС

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0

Питома вага одержувачів матер.допомоги на вирішення матеріально-
побутових питань внаслідок надзвич.ситуації ветеранів праці, осіб 
похил.віку, малозабезп.та іншим особам, які опинились в складних 

життєвих обставинах

відс. розрахунок 100,00 0,00

100,00

0
Питома вага отримувачів матер.допомоги на лікування ветеранів 
праці, осіб похилого віку, малозабезпеченим та іншим особам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

0
Питома вага отримувачів матеріальної або натуральної допомоги 
дітям учасникам АТО/ООС до новорічних та різдвяних свят


