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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення 
________________ Ціепетівської міської ради_____________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту 
населення Шепетівської міської ради 3198586

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника кош тів місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0810000 0810000 Управління праці та соціального захисту 
населення Шепетівської міської ради 3198586

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 08013104
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету) •

3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю.інвалідністю 
в установах соціального обслуговування 
системи органів праці та соціального 
захисту населення______________________

(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)

2256500000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9715986,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9085986,00 гривень та спеціального фонду - 
630000,00 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про соціальний захист населення, Наказ "Про 
затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Соціального захисту населення", 
Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року № 6 "Про програму підтримки учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників 
АТО/ООС на 2021р.", Рішення VIII сесії міської ради VII скликання від 24.12.2020 р. № 5, Про комплексну програму соціального захисту населення Шепетівської 
громади на 2021-2025 роки, Рішення ЬХУІ сесії міської ради VII скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 
2021 рік».

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

N з/п Ціль державної політики

1
• Надання соціальних гарантій найбільш вразливих верств населення

7. Мета бюджетної програми Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення, надання соціальних гарантій встановлених законами
малозабезпеченим мешканцям міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1
Надання соціальної допомоги, матеріальної підтримки вразливим верствам населення: інвалідів всіх нозологій, ветеранів війни та праці, осіб похилого

віку, учасників бойових дій, громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Одноразова грошова допомога малозабезпеченим 
громадянам мешканцям м. Шепетівки 25000 25000

2
Допомога на поховання деяких категорій
осіб,виконавцю воевиявлення померлого або особі,
яка зобов’язалася поховати померлого

37800 0

3
3 нагоди Дня Святого Миколая для дітей-інвалідів

0



4
Відшкодування за поховання померлих одиноких 
громадян, осіб без певного місця проживання 6225 6225

5
Виплата стипендіі почесним громадянам 
м.Шепетівки 9375 9375

6
Відшкодування витрат на оплату житлово 
комунальних послуг родинам Героів Небесноі 
Сотні.

6000 6000

7
Відшкодування витрат з надання послуг міської 
лазнею окремим пільговим категоріям громадян 0

8
Відшкодування з відзначання Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС

0

9
Одноразова грошова допомога учасникам АТО та 
членам сімей загиблих 19700 0

10
Щорічна грошова допомога матерям загиблих 
учасників АТОООС до дня матері 55000 55000

11
Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг сім’ям загиблих учасників 40900 40900

Усього 200000 0 200000

. _ Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Міська комплексна програма соціального 
захисту населення на 2021-2025 роки 84400,00 310000,00

«Программа підтримки учасників 
антитеростичної операції та членів сімей 
загиблих учасників АТО - мешканців 
м.Шепетівки на 2021 р.»

115600,00 115600,00

Усього 200000,00 200000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:



N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Міська комплексна програма соціального 
захисту населення на 2021-2025 роки

1 Затрат
Допомога на поховання деяких категорій осіб, 
виконавцю воевИявлення померлого або особі, яка 
зобов"язалася поховати померлого грн. кошторис 37800 0 37800

Одноразова грошова допомога малозабезпеченим 
громадянам мешканцям м.Шепетівки гри. кошторис 25000 0 25000

Відшкодування за поховання померлих одиноких 
громадян, осіб без певного місцяпроживання грн. кошторис 6225 0 6225

Відшкодування витрат на оплату житлово комунальних 
послуг родинам Героїв Небесної Сотні грн. кошторис 6000 0 6000

Виплата стипендії почесним громадянам м.Шепетівки грн. кошторис 9375 0 9375
Відшкодування витрат з надання послуг міською лазнею 
окремим пільговим категоріям громадян.

Відшкодування з відзначення Дня вшанування учасників 
ліквідації наслдків аварії на Чорнобильській АЕС.

Одноразова грошова допомога учасникам АТО та 
членам сімей загиблих грн. кошторис 115600 0 115600

Відшкодування витрат пов'язаних з поховання загиблих 
учасників АТО

2 Продукту
Кількість одержувачів допомоги на поховання деяких 
категорій осіб, виконавцю воевиявлення померлого або 
особі, яка зобов"язалася поховати помешюго

осіб розрахунок 6 6

Кількість одержувачів одноразової грошові' допомога 
малозабезпеченим громадянам мешканцям м.Шепетівки осіб розрахунок 4 4



♦ Кількість одержувачів по відшкодуванню витрат на 
оплату житлово комунальних послуг родинам Героїв 
Небесної Сотні

осіб розрахунок 2 2

Кількість одержувачів стипендії почесного громадянина 
м.Шепетівки осіб розрахунок
Кількість одержувачів одноразової грошової допомога 
учасникам АТО та членам сімей загиблих осіб розрахунок 5 0 5

3 Ефективності
Середньо-місячний розмір допомоги на поховайня 
деяких категорій осіб, виконавцю воевиявлення 
померлого або особі, яка зобов"язалася поховати 
помешюго

грн/осіб розрахунок 1400 0 1400

Середньо-місячний розмір одноразової грошової 
допомоги малозабезпеченим громадянам мешканцям 
м.Шепетівки

грн/осіб розрахунок 1500 0 1500

Середньо-місячний розмір одноразової грошової 
допомога учасникам АТО та членам сімей загиблих грн/осіб розрахунок 1850 0 1850

4 Якості

Питома вага від призначень до виплат 
матеріальної допомоги % 100 100

Керівник установи - головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового 
органу

Дата погодження 

М. П.

Сергій БІЛАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЩ
(ініціали/ініціал, прізвище)


