
З А Ш Ь ^ Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління соціального захисту населення 
Шевченківської районної у м. Полтаві ради 

Наказ фінансового управління виконавчого комітету 
Шевченківської районної у м. Полтаві ради 
Від 12 грудня 2017р. №64-од 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1 1500000 Управлііїг соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківсько" районної у м. Полтаві ради 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. Л 5 '5:000 Управлінь соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513030 3080 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу 

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 ( найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 050,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
З 050,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
Постанова КМУ № 1751 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», 
Закон України 
«Шо внесення змін ло Закону Укоаїни поо деожавну ДОПОМОГУ СІМ'ЯМ з дітьми» від 22.03.2001 и. 



^ лршпи від ^и.ио.^иічр. .ічуй-зо «про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів». 
Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 219 «Про внесення змін до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка 
проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» 
Рішення дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 31.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік» 
Рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Шевченківської районної у м.Полтаві ради (друге пленарне засідання) від 07.02.2017р. «Про 
районний бюджет на 201 7рік» 
Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 06.12.2017р. №255 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017рік» 
Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 06.12.2017р. № 260 «Про внесення змін до показників районного 
бюджету на 2017рік» 

6. Мета бюджетної програми 

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам внаслідок психічного розладу 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 

8. Обсяг?! фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

№ 
з/п К Г І К В К КФКВК П ідпрограмаУзавдання 

бюджетної програми2 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1513080 3 0 8 0 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи II 
групи внаслідок психічного розладу 

Забезпечення надання допомоги на догляд за 
інвалідом І чи II групи внаслідок психічного 
розладу 3 050 ,0 - 3 050 ,0 

Усього 3 050,0 - 3 050,,0 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
(тис, грн) 

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК Загальний 

фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 



Підпрограма 1 
Підпрограма 2 

Усього 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 
1513080 Підпрограма 

Надання допомоги на 
догляд за інвалідом І чи II 
групи внаслідок 
психічного розладу 

1 завдання 
Забезпечення надання 
допомоги на догляд за 
інвалідом 1 чи II групи 
внаслідок психічного 
розладу 

2 продукту 
чисельність осіб, які 
звернулись по надання 
допомоги 

осіб розрахунково (фактичні дані 
про надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

15 

кількість одержувачів 
допомоги на догляд за 
інвалідом І чи II групи 
внаслідок психічного 
розладу 

осіб розрахунково (фактичні дані 
про надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

159 

J ефективності 
середній розмір допомоги грн. розрахунково 1597 



о 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм" 

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту"' 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

Код Найменування джерел 
надходжень кпквк 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
Підпрограма 1 
Інвестиційний проект 1 
Надходження із 
бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X 

Інвестиційний проект 2 | 

У с ь о г о 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з 

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів 

ПОГОДЖЕНО: 

Керівник фінансового органу 

Вкою за роками. 

_Арсененко Г.І. 
(ініціали та прізвище) 

Васіна О.В. 
(підпис) (ініціали та прізвище) 



«Л V А 1>1_/1 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Управління соціального захисту населення виконавчого 
комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Наказ 
Фінансового управління виконавчого комітету 
Шевченківської районної у м.Полтаві ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
від М 12.2017 року №64-од/^б? ~ 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1. 1500000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 1510000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 501,627 тис. гривень, у тому числі загального фонду 
270 501,627 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень. 
5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 



ЗУ„Іір0 статус ветеранів шини, г а р а н т іл шциишіч. « _.„ 
ЗУ„Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.2004 № 2195- IV 
ЗУ „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"від 16.12.1993 №3721-XII 
ЗУ„Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 № 1584-ІІІ 
ЗУ„Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17.04.1991 № 962-ХІІ 
ЗУ„Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 № 796-ХІІ 
ЗУ„Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 
№ 203/98-УР 
ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ 
ЗУ від 19.05.2009 №1343-УІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей", Закон 
України від 26.04.2001 №2402-111 "Про охорону дитинства" 
ЗУ„Про службу безпеки" від 25.03.1992 № 2229-ХІІ 
Кодекс цивільного захисту України 
ЗУ„Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 № 2011-ХІІ 
Постанова Кабінету Міністрів України № 848 від 21 жовтня 1995 року «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного (побутового) палива»( зі змінами 
і доповненнями) 
Рішення дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 31.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік» 
Рішення чотирнадцятої сесії Шевченківської районної у М.Полтаві ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 07.02.17 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» 
Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 15.08.2017 №163 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік» 
Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 22.08.2017 №175 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік» 
Рішення дванадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 15.09.2017 р. «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік» 
Рішення дев'ятнадцатої сесії Шевченківської районної у М.Полтаві ради сьомого скликання від 19.09.17 р. «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» 
Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 24.10.2017 №222 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік» 
Рішення двадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 26.10.17 р. «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» 
Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 14.11.2017 №236 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» 
Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 16.11.2017 №247 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» 
Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 06.12.2017 №260 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» 

6. Мета бюджетної п р о г р а м и Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми 

1 1513011 1030 

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, 
на житлово-комунальні послуги 



2 1513012 1030 

державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, 
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових 
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або 
пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів 
і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), 
ппопали безвісти або стяли інвяттігами ппи ппохолженні служби, СУЛЛЯМ V відставні на житлово-комунальні ПОСЛУГИ 

3 1513013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 

4 1513015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 

5 1513016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тис, грн) 

№ 
з/п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
1513011 1030 

Підпрограма 
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги 
Завдання 
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян, визначеним підпрограмою 

21 615,67926 21 615,67926 

Усього 21 615,67926 21 615,67926 

2 

Підпрограма 
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 
справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 



1513012 1030 

ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби 
цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, 
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які 
стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей 
осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного 
захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при 
проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги 
Завдання 
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян, визначеним підпрограмою 

6 948,41845 6 948,41845 

Усього 6 948,41845 6 948,41845 

3 

1513013 1070 

Підпрограма 
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні 
послуги 
Завдання 
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян, визначеним підпрограмою 

3 288,52129 3 288,52129 

Усього 3 288,52129 3 288,52129 

4 1513015 1070 
Підпрограма 
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 

Завдання 
Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу 
та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше 
дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають 
троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на 
житлово-комунальні послуги 

1 225,10976 1 225,10976 

Усього 1 225,10976 1 225,10976 

5 1513016 1060 
Підпрограма 
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг 

Завдання 
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 

237 423,89824 237 423,89824 

Усього 237 423,89824 237 423,89824 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 



Назва регіональної цільової програми КПКВК Загальний Спеціальний Разом та підпрограми фонд фонд Разом 

1 2 3 4 5 
Регіональна цільова програма 1 
Підпрограма 1 
Підпрограма 2 

Усього 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 6 

1513011 

Підпрограма 
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги 
Завдання 
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою 

1 продукту 
кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) осіб Розрахунково (звіт по ф. «4-

пільга») 
8437 

2 ефективності 
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг 

грн/місяць на одного пільговика Розрахунково у межах 
фінансування 

331,13 

3 якості 
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих % X 100 

1513012 

Підпрограма 
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 



спеціального зв'язку та захисту інформації України, 
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту 
та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі служби за 
віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям 
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 
утриманні, звільненим з військової служби особам, які 
стали інвалідами під час проходження військової служби, 
батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, батькам та членам сімей 
осіб рядового і начальницького складу органів і 
підрозділів цивільного захисту, Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, які 
загинули (померли), пропали безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, судцям у відставці 
на житлово-комунальні послуги 
Завдання 
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою 

4 продукту 
кількість отримувачів пільг (включаючи членів 
сім'ї) 

осіб Розрахунково (звіт по ф. «4-
пільга») 2548 

5 ефективності 
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг. 

грн/місяць на одного 
пільговика 

Розрахунково у межах 
фінансування 334,71 

6 якості 
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих 

% X 100 

1513013 

Підпрограма 
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам 
(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги 



Завдання 
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою 

7 продукту 
кількість отримувачів пільг (включаючи членів 
сім'ї) 

осіб Розрахунково (звіт по ф. «4-
пільга») 1263 

8 ефективності 
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг. 

грн/місяць на одного 
пільговика 

Розрахунково у межах 
фінансування 305,80 

9 якості 
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих 

% X 100 

1513015 
Підпрограма 
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги 

Завдання 
Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям, дитячим 
будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше 
року проживають відповідно троє або більше дітей, а також 
сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні 
послуги 

10 продукту 
кількість отримувачів осіб Розрахунково (звіт по ф.«4-

пільга») 758 

11 ефективності 
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг. 

грн/місяць на одного 
пільговика 

Розрахунково у межах 
фінансування 244,33 

12 якості 
питома вага відшкодованих пільгових послуг до 
нарахованих 

% X 100 

1513016 
Підпрограма 
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг 

Завдання 
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

13 продукту 
кількість отримувачів субсидій домогосподарств Дані по мережі 30832 

14 ефективності 
середньомісячний розмір субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг грн/ домогосподарство 

Розрахунково у межах 
фінансування 972,33 

15 якості 
питома вага відшкодованих субсидій до 
нарахованих 

% X 100 
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

(тис, грн) 

Код 1 Іііймспування джерел 
надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

Код 1 Іііймспування джерел 
надходжень КПКВК 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
І Іідпрограма 1 
Інвестиційний проект 1 
Надходження із 
бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X 

Інвестиційний проект 2 

Усього 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 
Заступник голови ради 
з питань діяльності виконавчого 
органу - начальник управління 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Шевченківської 
районної у м. Полтаві ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління 
виконавчого комітету Шевченківської 
районної у м. Полтаві ради 

Арсененко Г.І. 
(ініціали та прізвище) 

(підпис) 
Васіна О.В. 
(ініціали та прізвище) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління соціального захисту населення 
Шевченківської районної у м. Полтаві ради 

Наказ фінансового управління виконавчого комітету 
Шевченківської районної у м. Полтаві ради 
Від 12 грудня 2017р. №64-одЬЄг~ 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1. 1500000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 1510000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, та дітям-інвалідам 
, та тимчасової дороги дітям 

• X ^ Г V/ І V/ 

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 404,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
122 404,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
Постанова КМУ № 1751 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», Закон України 

«Про внесення змін до Закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 22.03.2001р. 



ІЖСПГІЛ Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. -№836 «про деякі питання ми 
виконання місцевих бюджетів». 
Постанова від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям». 
Рішення дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 31.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік» 
Рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Шевченківської районної у м.Полтаві ради (друге пленарне засідання) від 07.02.2017р. «Про 
районний бюджет на 2017рік» 
Рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 23.11.2017р. «Про внесення змін до показників 
районного бюджету на 2017рік» 
Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 06.12.2017р. №255 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017рік» 
Рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 06.12.2017р. № 260 «Про внесення змін до показників районного 
бюджету на 2017рік» 

6. Мета бюджетної програми 
Забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям 

інвалідам та тимчасової допомоги дітям 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 

1 1513041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 
2 1513042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 

3 1513043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 

4 1513044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

5 1513045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 

6 1513046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 

7 1513047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 

8 1513048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 

9 1513049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тис, грн) 

№ 
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1513041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 

пологами 
Забезпечення надання жінкам, які не 
застраховані в системі загальнообов'язкового 



державного соціального страхування, допомоги у 1 165,0 - 1 165,0 
зв'язку з вагітністю і пологами 

Усього 1 165,0 - 1 165,0 
2 1513042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком 

до трьох років 
Забезпечення надання допомоги по догляду за 196,0 - 196,0 
дитиною до досягнення нею трирічного віку 
Усього 196,0 - 196,0 

3 1513043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 
Забезпечення надання допомоги при народженні 
дитини 59 550,00 - 59 550,00 
Усього 59 550,0 - 59 550,0 

4 1513044 1040 
Надання допомоги на дітей, над якими 1513044 1040 встановлено опіку чи піклування 
Забезпечення надання допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування 3 450,0 - 3 450,0 
Усього 3 450,0 - 3 450,0 

5 1513045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 
Забезпечення надання допомоги на дітей 
одиноким матерям 12 900,0 - 12 900,0 
Усього 12 900,0 - 12 900,0 

6 1513046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 
Забезпечення надання тимчасової державної 
допомоги дітям 763,5 - 763,5 
Усього 763,5 - 763,5 

7 1513047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 
Забезпечення надання допомоги при усиновленні 
дитини 380,0 - 380,0 
Усього 380,0 - 380,0 

8 1513048 1040 
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 
Забезпечення надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям 13 800,0 - 13 800,0 
Усього 13 800,0 - 13 800,0 

9 1513049 1010 
Надання державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
Забезпечення надання державної соціальної 30 200,0 ЗО 200,0 
допомоги інвалідам з дитинства та дітям- -

інвалідам 
Усього ЗО 200,0 - ЗО 200,0 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 



(тис, грн) 

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК Загальний 

фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 
Регіональна цільова програма 1 
Підпрограма 1 
Підпрограма 2 

Усього 
10. Результативні показники бюджетної п зограми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 
1513041 Підпрограма 

Надання допомоги у зв'язку 
з вагітністю і пологами 

1 завдання 
Забезпечення надання 
жінкам, які не застраховані 
в системі 
загальнообов'язкового 
державного соціального 
страхування, допомоги у 
зв'язку з вагітністю і 
пологами 

2 продукту 
кількість одержувачів 
допомоги у зв'язку 3 
вагітністю і пологами 

осіб 
розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

420 

3 ефективності 
середній розмір допомоги у 
зв'язку з вагітністю і 
пологами 

грн. розрахунково 2773,81 

2 1513042 Підпрограма 
Надання допомоги на 
догляд за дитиною віком до 
трьох років 



4 завдання 
Забезпечення надання 
допомоги по догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку 

5 продукту 
кількість одержувачів 
допомоги по догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку 

осіб 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

125 

6 ефективності 
середньомісячний розмір 
допомоги по догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку 

грн. розрахунково 130,67 

1513043 Підпрограма 
Надання допомоги при 
народженні дитини 

7 завдання 
забезпечення надання 
допомоги при народженні 
дитини 

8 продукту 

кількість одержувачів 
одноразової частини 
допомоги при народженні 
дитини 

кількість одержувачів 
щомісячної частини 
допомоги при народженні 
дитини 

осіб 

осіб 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

1193 

4175 

9 ефективності 
середній розмір одноразової розрахунково 



частини допомоги при 
народженні дитини 

середньомісячний розмір 
щомісячної частини 
допомоги при народженні 
дитини 

грн. 

грн. 
розрахунково 

10 320,0 

942,88 

1513044 Підпрограма 
Надання допомоги на дітей, 
над якими встановлено 
опіку чи піклування 

10 завдання 
забезпечення надання 
допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи 
піклування 

11 продукту 
кількість одержувачів 
допомоги на дітей віком до 
6 років, над якими 
встановлено опіку чи 
піклування 
кількість одержувачів 
допомоги на дітей віком від 
6 до 18 років, над якими 
встановлено опіку чи 
піклування 

осіб 

осіб 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

33 

53 

12 ефективності 
середньомісячний розмір 
допомоги на дітей віком до 
6 років, над якими 
встановлено опіку чи 
піклування 
середньомісячний розмір 

допомоги на дітей віком від 
6 до 18 років, над якими 
встановлено опіку чи 

грн. 

грн. 

розрахунково 

розрахунково 

2815,67 

3514,14 



піклування 
1513045 Підпрограма 

Надання допомоги на дітей 
одиноким матерям 

13 завдання 
забезпечення надання 
допомоги на дітей 
одиноким матерям 

14 продукту 
кількість одержувачів 
допомоги на дітей віком до 
6 років одиноким матерям 

осіб 
розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

346 

кількість одержувачів 
допомоги на дітей віком від 
6 до 18 років одиноким 
матерям 

осіб розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

204 

кількість одержувачів 
допомоги на дітей віком від 
18 до 23 років (якщо дитина 
навчається за денною 
формою навчання) 
одиноким матерям 

осіб 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

138 

15 ефективності 



середньомісячний розмір 
допомоги на дітей віком до 
6 років одиноким матерям 

грн. розрахунково 1407,83 

середньомісячний розмір 
допомоги на дітей віком від 
6 до 18 років одиноким 

грн. розрахунково 
1754,58 

матерям 

середньомісячний розмір розрахунково 1662,50 

допомоги на дітей віком від грн. 
18 до 23 років (якщо дитина 
навчається за денною 
формою навчання) 
одиноким матерям 

1513046 Підпрограма 
Надання тимчасової 
державної допомоги дітям 

16 завдання 
забезпечення надання 
тимчасової державної 
допомоги дітям 

17 продукту 
кількість одержувачів розрахунково (фактичні дані про 
тимчасової державної осіб надання окремих видів 
допомоги дітям віком до 6 державних соціальних допомог, 
років форма № 2) 51 

кількість одержувачів осіб розрахунково (фактичні дані про 
тимчасової державної надання окремих видів 33 допомоги дітям віком від 6 державних соціальних допомог, 33 

до 18 років форма № 2) 

18 ефективності 
середньомісячний розмір розрахунково 697,09 
тимчасової державної 



дшшмш и дням віким ди и 
років 

середньомісячний розмір 
тимчасової державної 
допомоги дітям віком від 6 
до 18 років 

і рп. 

грн. 

розрахунково 
850,71 

1513047 Підпрограма 
Надання допомоги при 
усиновленні дитини 

19 завдання 
забезпечити надання 
допомоги при усиновленні 
дитини 

20 продукту 
кількість одержувачів 
одноразової частини 
допомоги при усиновленні 
дитини 

осіб 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

7 

кількість одержувачів 
щомісячної частини 
допомоги при усиновленні 
дитини 

осіб 
розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

29 

21 ефективності 
середній розмір одноразової 
частини допомоги при 
усиновленні дитини 

грн. 
розрахунково 10 320,0 

середньомісячний розмір 
щомісячної частини 
допомоги при усиновленні 
дитини 

грн. розрахунково 884,37 

1513048 Підпрограма 
Надання державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 

22 завдання 



забезпечення надання 
державної соціальної 
допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 

23 продукту 
кількість одержувачів 
допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 

сімей 
розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

510 

24 ефективності 
середньомісячний розмір 
допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 

грн. розрахунково 2254,90 

1513049 Підпрограма 
Надання державної 
соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 

25 завдання 
забезпечити надання 
державної соціальної 
допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-
інвалідам 

26 продукту 
кількість одержувачів 
допомоги інвалідам з 
дитинства підгрупи І групи 

осіб 
розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

324 

кількість одержувачів 
допомоги інвалідам з 
дитинства II груп 

осіб 
розрахунково(фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

375 

кількість одержувачів 
допомоги інвалідам з 
дитинства III груп 

осіб розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 

475 



кількість одержувачів 
допомоги на дітей-інвалідів 
віком до 18 років без 
надбавки на догляд 

осіб 

державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

154 

кількість одержувачів 
адресної допомоги на дітей-
інвалідів віком до 18 років 
з надбавкой на догляд 

кількість одержувачів 
допомоги на поховання 
інвалідів з дитинства та 
дітей з інвалідністю 

осіб 

осіб 

розрахунково (фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

розрахунково(фактичні дані про 
надання окремих видів 
державних соціальних допомог, 
форма № 2) 

276 

10 

27 ефективності 
середньомісячний розмір 
допомоги інвалідам з 
дитинства підгрупи І групи грн. 

розрахунково 
2089,35 

середньомісячний розмір 
допомоги інвалідам з 
дитинства II груп грн. 

розрахунково 1326,00 

середньомісячний розмір 
допомоги інвалідам з 
дитинства III груп грн. розрахунково 1325,33 

середньомісячний розмір 
допомоги на дітей-інвалідів 
віком до 18 років без 
надбавки на догляд 

грн. розрахунково 1325,33 

середньомісячний розмір 
адресної допомоги на 
дитей-інвалідів віком до 18 
ппкч'ті ч нятт^ятік-пй ня ттпгттятт гпн ппчпяуллтттіп 18?7 74 



середньомісячний розмір 
допомоги на поховання 
інвалідів з дитинства та грн. розрахунково 4265,38 
дітей з інвалідністю 

________________ _ _ _ _ 2 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 
(тис, грн) 

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Підпрограма 1 
Інвестиційний проект 1 
Надходження із 
бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X 

Інвестиційний проект 2 

Усього 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми. 
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. 

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних КОШТІВ 

ПОГОДЖЕНО: 

Керівник фінансового органу 

Арсененко Г.І. 
(ініціали та прізвище) 

Васіна О.В. 
(підпис) (ініціали та прізвище) 


