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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 202 і рік

ї. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______ Верхньодніпровська міська рада______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2.____________0110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')

Верхньодніпровська міська рада 
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

.3. 0113160 3160 1010

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

0453600000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 497 280,00 гривень, у тому числі загального фонду 497 200,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України 
„Про соціальні послуги”, Постанова КМУ від 23.09.2020р № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі», Угода про співпрацю між Верхньодніпровською міською радою та Управлінням соціального захисту населення Верхньодніпровської районної державної 
адміністрації Дніпропетровської області в сфері надання соціальних послуг від 21.01.2021 року, Рішення Верхньодніпровської міської ради №233-7/ІХ від 27.05.2021 р

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

№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери та надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати компенсації фізичним, особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до 

самообслуговування і потребують стороньої допомоги (крім осіб які обслуговуються соціальними службами).



8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1
Забезпечення виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і портребують сторонньої 
допомоги 7

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
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

450 000,00 0,00 450 000,00

2 Оплата послуг з пересилання поштових переказів 47 200.00 0,00 47 200.00
УСЬОГО 497 200,00 0,00 497 200.00

’0. ! Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд С п е ці а л ьн и й ф о н д Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

і 1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п І Іоказники Одиниця 
виміру )Іжерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Забезпечення виплати компенсації 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

грн. кошторис 450 000.00 0,00 450 000,00

Оплата послуг з пересилання поштових переказів грн. кошторис 47 200,00 0,00 47 200,00
продукту

Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації осіб База даних 276,00 0,00 276,00
Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за 

надання соціальних послуг всього, з них:
осіб База даних 276.00 0,00 276,00

інваліди І групи осіб База даних 22,00 0,00 22,00
громадяни похилого віку, інваліди 11 групи, діти з інвалідністю осіб База даних 236,00 0,00 236,00

а інваліди III групи осіб База даних 5,00 0,00 5.00
особи з інвалідністю І гр. осіб База даних 2.00 0,00 2.00

громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями осіб База даних 8.00 0,00 8.00
особи невиліковно хворі осіб База даних 3,00 0,00 3,00

ефективності
Середній розмір компенсаційних виплат інвалідам І групи ____ £Е2_ .. .. Законодавча база 340,50 0,00 340,50

Середній розмір компенсаційних виплат громадянам похилого віку,, 
інвалідам II групи, дітям з інвалідністю

грн. Законодавча база 227,00 0,00 227,00



Середній розмір компенсаційних виплат інвалідам III групи грн. Законодавча база 158,90 0,00 158,90
Середній розмір компенсаційних виплат особам з інвалідністю І гр. гри. Законодавча база 2 189,00 0,00 2 189,00

Середній розмір компенсаційних виплат громадянам похилого віку з 
когнітивними порушеннями

грн. Законодавча база І 447,33 0,00 1 447.33

Середній розмір компенсаційних виплат особам невиліковно хворим грн. Законодавча база 2 189,00 0,00 2 189,00

якості
Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості 

звернень за призначенням компенсації
відс. 100,00 0,00 100,00

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Верхньодніпровський міський голова 'і ’Т/ Г.М Лебідь

ПОГОДЖЕНО:

В.М. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)


