
Додаток 4
до листа департаменту економіки, 
фінансів та міського бюджету 
Дніпровської міської ради 
від 25.02.2020 №2/13-60

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами 

з деталізацією за кодами економічної 
класифікації видатків бюджету

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради______________________
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та 
кредитування бюджету/код економічної класифікації 

видатків бюджету або  код кредитування

Найменування згідно з програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Примітка (деталізація напрямків витрат)план на 2019 рік з 
урахуванням внесених 

змін
касове виконання 

за 2019 рік

план на 2019 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове
виконання за 

2019 рік

план на 2019 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове виконання 
за 2019 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Видатки всього за головним розпорядником коштів 
міського бюджету; в т. ч. 1 180 475,715 1 103 911,023 31 810,203 31 749,119 1 212 285,918 1 135 660,142
2111 Заробітна плата 104 987,527 104 960,791 87,457 75,225 105 074,984 105 036,016
2120 Нарахування на оплату праці 23 234,950 23 165,013 19,241 16,550 23 254,191 23 181,563
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 841,954 4 667,203 8,603 3,503 4 850,557 4 670,706

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 233,570 233,564 9,280 2,600 242,850 236,164
2230 Продукти харчування 3 610,518 3 601,536 0,000 0,000 3 610,518 3 601,536
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 604,656 5 073,819 0,000 0,000 5 604,656 5 073,819
2250 Видатки на відрядження 619,573 614,896 0,000 0,000 619,573 614,896
2271 Оплата теплопостачання 1 917,070 1 877,792 0,000 0,000 1 917,070 1 877,792

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 296,100 293,512 0,000 0,000 296,100 293,512
2273 Оплата електроенергії 1 985,296 1 964,968 0,000 0,000 1 985,296 1 964,968
2274 Оплата природного газу 894,989 891,001 0,000 0,000 894,989 891,001

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 57,281 56,353 0,000 0,000 57,281 56,353

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 418,429 411,450 0,000 0,000 418,429 411,450

2610
Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 4 584,845 4 584,471 0,000 0,000 4 584,845 4 584,471

2730 Інші виплати населенню 1 027 047,919 951 404,344 3 305,800 3 305,800 1 030 353,719 954 710,144
2800 Інші поточні видатки 141,038 110,310 0,000 0,000 141,038 110,310

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 0,000 0,000 1 842,100 1 807,721 1 842,100 1 807,721

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів
0,000 0,000 437,920 437,919 437,920 437,919

3210
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 0,000 0,000 9 050,000 9 050,000 9 050,000 9 050,000

3240 Капітальні трансферти населенню 0,000 0,000 17 049,802 17 049,800 17 049,802 17 049,800

0810150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

16 004,217 15 930,049 993,580 993,580 16 997,797 16 923,629
2111 Заробітна плата 12 109,648 12 109,627 12 109,648 12 109,627 Заробітна плата працівникам департамету
2120 Нарахування на оплату праці 2 702,202 2 701,800 2 702,202 2 701,800 Нарахування на заробітну плату

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 600,640 577,619 600,640 577,619 Придбання канцтоварів, паперу, конвертів, господарчих товарів, меблів, оргтехніки, штампів, печаток

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
314,048 312,006 314,048 312,006

Оплата послуг зв"язку, програмного забезпечення, заправка та ремонт оргтехніки, поточний ремонт приміщення, 
утилізація техніки, послуги страхування приміщення, послуги охорони, послуги з утримання будинку

2250 Видатки на відрядження 51,340 50,779 51,340 50,779 Оплата відряджень
2271 Оплата теплопостачання 106,434 67,498 106,434 67,498 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6,390 6,381 6,390 6,381 Оплата водовідведення
2273 Оплата електроенергії 91,917 85,773 91,917 85,773 Оплата електропостачання



2282
икремі заходи по реалізації д^ жішни.х---------
(регіональних) програм, не віднесені до

5 ,2 5 0 2 ,2 2 0 5 ,2 5 0 2 ,2 2 0 Оплата навчання

2800 Інші поточні видатки 1 6 ,348 1 6 ,346 16 ,3 4 8 16 ,3 4 6 0,3% профвнески, судовий збір
3110 і іридОНнни ои.іаднаннм і ІірсдмеІ іь

9 9 3 ,5 8 0 9 9 3 ,5 8 0 9 9 3 ,5 8 0 9 9 3 ,5 8 0 Придбання оргтехніки

0810160 Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах 2 5 ,0 0 0 0 ,7 0 5 2 5 ,0 0 0 0 ,7 0 5
2800 Інші поточні видатки 2 5 ,0 0 0 0 ,7 0 5 2 5 ,0 0 0 0 ,7 0 5 судовий збір

0813032 Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку 13 ,225 13 ,225 13 ,2 2 5 13 ,225

2730 Інші виплати населенню 1 3 ,225 13 ,225 1 3 ,225 13 ,225 оплата за користування мобільним зв'язком інвалідам війни та учасникам бойових дій

0813104 Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю 45  8 2 5 ,7 8 9 45  8 1 1 ,8 3 2 1 5 1 ,1 7 6 1 2 2 ,3 7 7 4 5  9 7 6 ,9 6 5 45  9 3 4 ,2 0 9

2111 Заробітна плата
33 7 3 6 ,0 3 0 33 7 3 5 ,9 8 0 8 7 ,4 5 7 7 5 ,2 2 5 33 8 2 3 ,4 8 7 33 8 1 1 ,2 0 5

Заробітна плата працівникам комунальної установи; по спеціальному фонду: видатки на виплату винагороди виконавцям 
соціальних послуг за цивільно-правовими договорами, які обслуговують пенсіонерів на платній основі.

2120 Нарахування на оплату праці 7 5 6 2 ,7 5 7 7 5 6 2 ,7 4 6 19,241 1 6 ,5 5 0 7 5 8 1 ,9 9 8 7 5 7 9 ,2 9 6 Нарахування на заробітну плату (у розмірі 22%)

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1 0 1 8 ,9 0 4 1 0 1 8 ,0 3 0 8 ,6 0 3 3 ,5 0 3 1 0 2 7 ,5 0 7 1 0 2 1 ,5 3 4

Придбання талонів на бензин, оливи, шин на автомобілі, канцелярських та господарчих товарів, миючих засобів, паперу, 
лавок вуличних, меблів, печаток для відділів, спортивного інвентарю, МФУ та комп’ютерного обладнання, 
електрообладнання, посуду, передплати періодичних видань та ін.; по спеціальному фонду: придбання мобільних 
телефонів, електрочайників, стендів.

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
9 9 ,1 2 6 9 9 ,1 2 6 9 ,2 8 0 2 ,6 0 0 1 0 8 ,4 0 6 1 0 1 ,7 2 6

Придбання медикаментів, вітамінів, фіточаю, лікувальної косметики, масла для масажу, дезактину та інших товарів 
медичного призначення для пацієнтів відділень денного перебування відділів територіального центру.

2230 Продукти харчування

9 4 0 ,4 2 0 9 3 6 ,5 3 4 9 4 0 ,4 2 0 9 3 6 ,5 3 4

Придбання соку для приготування кисневої пінки та оплати послуг з надання харчування пенсіонерам відділень денного 
перебування відділів територіального центру, придбання продуктів харчування для дітей з інвалідністю відділення 
денного догляду для дітей з інвалідністю відділу у Новокодацькому районі міста.

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

1 1 5 9 ,4 8 7 1 1 5 5 ,5 8 9 1 1 5 9 ,4 8 7 1 15 5 ,5 8 9

Оплати послуг з утримання автотранспортних засобів, промивки системи опалення, вимірювання контуру заземлення, 
послуг зв’язку, Інтернету, заправки картриджів, послуг охоронної та пожежної сигналізації, проведення мережі Інтернету 
та комп'ютерної мережі, поточного ремонту електрики, поточного ремонту приміщень, меблів та обладнання, послуги з 
монтажу та установки пожежної сигналізації, експлуатаційні витрати, технічне обслуговування внутрішніх та зовнішніх 
систем газопостачання, придбання бухгалтерської програми з подальшим обслуговуванням, тощо, по спеціальному фонду , 
встановлення водонагрівачів, послуги цілодобового спостереження та техобслуговування за системою пожежної 
сигналізації.

2250 Видатки на відрядження
5 2 2 ,9 4 0 5 1 9 ,4 8 8 5 2 2 ,9 4 0 5 1 9 ,4 8 8

Придбання проїзних квитків для соціальних робітників відділень соціальної допомоги вдома відділів територіального 
центру та на відрядження директора територіального центру.

2271 Оплата теплопостачання 3 9 5 ,1 9 7 3 9 5 ,1 9 5 3 9 5 ,1 9 7 3 9 5 ,1 9 5 Оплата теплопостачання

2272 Оплата водопостачання та водовідведення
4 5 ,4 5 8 4 5 ,3 3 4 4 5 ,4 5 8 4 5 ,3 3 4

Оплата водовідведення

2273 Оплата електроенергії 2 2 2 ,1 7 3 2 2 1 ,1 9 0 2 2 2 ,1 7 3 2 2 1 ,1 9 0 Оплата електропостачання
2274 Оплата природного газу 7 7 ,5 0 4 7 6 ,8 2 8 7 7 ,5 0 4 7 6 ,8 2 8 Оплата природного газу, розподіл газу

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 2 6 ,6 9 2 2 6 ,6 9 2 2 6 ,6 9 2 2 6 ,6 9 2 Послуги вивезення та поводження з побутовими та рідкими відходами

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0

Курси підтвердження кваліфікації спеціалістів у сфері Державних закупівель.

2730 Інші виплати населенню
16 ,0 9 9 16 ,098 1 6 ,0 9 9 1 6 ,098

Придбання харчових наборів для малозабезпечених пенсіонерів та ветеранів до Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня 
людини похилого вік\’ та Декади інвалідів

2800 Інші поточні видатки 0 ,0 0 2 0 ,001 0 ,0 0 2 0 ,001 Сплата пені за послуга зв'язку.

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 2 6 ,5 9 5 2 4 ,4 9 9 2 6 ,5 9 5 2 4 ,4 9 9

Придбання персонального комп’ютеру та багатофункціонального пристрою МФУ.

0813111 Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах 2 0  0 5 1 ,0 6 0 2 0  0 2 1 ,1 5 2 6 0 ,1 5 8 6 0 ,0 8 8 2 0  1 1 1 ,2 1 8 2 0  0 8 1 ,2 4 0

2111 Заробітна плата 11 5 9 2 ,881 11 592 ,8 8 1 11 59 2 ,8 8 1 11 5 92 ,881 Заробітна плата працівникам комунальних закладів

2120 Нарахування на оплату праці
2 6 0 9 ,5 7 5 2 6 0 0 ,1 9 3 2 6 0 9 ,5 7 5 2 6 0 0 ,1 9 3

Нарахування на заробітну плату (у розмірі 22%, та нарахування 8,41% за працівників-інвалідів)

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

6 2 8 ,4 8 0 6 2 8 ,4 7 9 6 2 8 ,4 8 0 6 2 8 ,4 7 9

Придбання закладами миючих засобів, канцелярських та господарських товарів, одягу, взуття, постільної білизни, меблів 
для дітей, електричних та сантехнічних товарів, будівельних матеріалів, дезінфікуючих закладів, протигазів та 
распіраторів, вогнегасників

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
7 9 ,0 3 9 7 9 ,0 3 8 7 9 ,0 3 9 7 9 ,0 3 8

Придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів



2230 Продукти харчування

2 670,098 2 665,002 2 670,098 2 665,002

Придбання продуктів харчування

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

805,750 803,218 805,750 803,218

Оплата послуг зв'язку, Інтернету,інформаційних послуг по ЦІАТ, пожежного спостереження та обслуговування систем 
пожежної сигналізації, обслуговування системи відеоспостереження, технічної діагностики вогнегасників, поточного 
репмонту комп'ютерної техніки, заправки картриджів, дезінфекція приміщень, улаштування бетонного вимощення, 
ремонт теплотраси, ремонт драбинних маршів, ремонт системи опалення і водопостачання, ремонт у кімнаті для прийому

2250 Видатки на відрядження
2,597 2,597 2,597 2,597

Придбання проїзних квитків для робітників соціального гуртожитку

2271 Оплата теплопостачання 745,537 745,212 745,537 745,212 Оплата теплопостачання

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 87,794 87,265 87,794 87,265 Оплата водовідведення

2273 Оплата електроенергії 611,858 603,233 611,858 603,233 Оплата електропостачання

2274 Оплата природного газу 212,384 209,078 212,384 209,078 Оплата природного газу

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 2,517 2,517 2,517 2,517 Послуги вивезення та поводження з побутовими та рідкими відходами

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до

0,850 0,850 0,850 0,850
Оплата курсів з техніки безпеки

2730 Інші виплати населенню
1,700 1,589 1,700 1,589

Виплати віпускникам та кошти на особисті витрати вихованців закладу

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 60,158 60,088 60,158 60,088

Придбання електричного обладнання (холодильника, пральної машини, електричної плити) та придбання блоку 
оповіщення

0813112 Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту 152,636 142,740 152,636 142,740

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 138,950 129,090 138,950 129,090 Придбання цукерок, канцтоварів, подарунків дітям - сиротам, дітям з багатодітних родин

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13,686 13,650 13,686 13,650 Оплата транспортних послуг

0813121 Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 217,771 1 217,692 1 217,771 1 217,692

2111 Заробітна плата 916,318 916,318 916,318 916,318 Заробітна плата працівникам комунального закладу

2120 Нарахування на оплату праці
206,816 206,816 206,816 206,816

Нарахування на заробітну плату (у розмірі 22%)

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
42,018 42,018 42,018 42,018

Придбання канцелярських та господарських товарі вдрукованої продукції новорічних солодких подарунків до свята 
Микол ая

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

13,654 13,653 13,654 13,653

Оплата послуг зв'язку, Інтернету,інформаційних послуг по ЦІАТ .обслуговування оргтехніки, перезарядка вогнегасників, 
страхування приміщення, опломбування лічильника холодної води

2250 Видатки на відрядження
3,276 3,200 3,276 3,200

Придбання проїзних квитків для робітників закладу

2271 Оплата теплопостачання 26,103 26,103 26,103 26,103 Оплата теплопостачання

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,938 0,938 0,938 0,938 Оплата водовідведення

2273 Оплата електроенергії 8,648 8,646 8,648 8,646 Оплата електропостачання

0813122 Заходи державної політики із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 72,792 72,792 72,792 72,792
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 29,592 29,592 29,592 29,592 Придбання призової продукції для проведення конкурсу

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 43,200 43,200 43,200 43,200 Проведення семінару-тренінгу та конференції

0813133 Інші заходи та заклади молодіжної політики
4 144,807 4 144,807 4 144,807 4 144,807

2610 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

4 144,807 4 144,807 4 144,807 4 144,807

Заробітна плата КП "Патріот'' ДМР, нарахування на оплату праці, оплата послуг з організації та проведення тренінгів, 
оплата енергоносіїв, експлуатаційні витрати, придбання канцтоварів, заправка і ремонт оргтехніки, придбання 
обладнання для проведення тренінгів і заходів, оплата транспортних послуг

0813140 Оздоровлення т а  відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 10 884,402 10 884,400 10 884,402 10 884,400

2730 Інші виплати населенню 10 884,402 10 884,400 10 884,402 10 884,400 Оздоровлення дітей з інвалідіністю, дітей - сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей



0813192 Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість 440,038 439,664 440,038 439,664

2610 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

440,038 439,664 440,038 439,664

Матеріальне заохочення, придбання канцтоварів, проведення заходів,оплата енергоносіїв громадським організаціям : 
Дніпровське відділення Української спілки в’язнів - жертв нацизму, Міське громадське об'єднання інвалідів "Творчість", 
Міська спілка "Союз Чорнобиль України", Дніпровське міське об'єднання ветеранів АТО.

0813221 Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих 
осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», д л я  осіб з інвалідністю І-ІІ 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 
14 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових 
умов 9 158,579 9 158,578 9 158,579 9 158,578

3240 Капітальні трансферти населенню
9 158,579 9 158,578 9 158,579 9 158,578

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України

0813222 Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах 
та у період здійснення зазначених заходів, та визнані 
особами з інвалідністю внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 
або учасниками бойових д ій  відповідно до пунктів 
19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових 
умов 2 788,609 2 788,608 2 788,609 2 788,608

3240 Капітальні трансферти населенню
2 788,609 2 788,608 2 788,609 2 788,608

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

0813223 Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих 
учасників бойових дій на території інших держав, 
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», д л я  осіб з інвалідністю І-ІІ 
групи з числа учасників бойових дій на території 
інших держав, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та я к і потребують поліпшення 
житлових умов 1 658,983 1 658,982 1 658,983 1 658,982

3240 Капітальні трансферти населенню
1 658,983 1 658,982 1 658,983 1 658,982

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брули участь у бойових 
діях на території інших держав, а також члені віх сімей

0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального забезпечення

14 020,765 14 008,637 372,150 350,447 14 392,915 14 359,084

2111 Заробітна плата

7 354,429 7 354,428 7 354,429 7 354,428
Заробітна плата працівникам Міського центру соціальної допомоги, КЗСЗ "Центр соціальної підтримки дітей та сімей 
Мамине щастя"ДМР, К3 Дніпровського міського центру денного перебування для ВІЛ - інфікованих дітей та молоді, КЗСЗ 
"Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя"

2120 Нарахування на оплату праці 1 622,254 1 618,702 1 622,254 1 618,702 Нарахування на заробітну плату

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 811,033 810,861 811,033 810,861 Придбання канцтоварів, миючих засобів, паперу, одягу та взуття, інвентаря, пального

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 55,405 55,400 55,405 55,400 Придбання медикаментів

2230 Продукти харчування 1 791,993 1 787,153 1 791,993 1 787,153 Придбання продуктів харчування



2240 Оплата послуг (крім комунальних)

768,117 768,036 768,117 768,036
Оплата послуг зв'язку, програмного забезпечення, заправка катриджів, ремонт оргтехніки, вивіз сміття, дезинфекція, 
повірка вимірювальних приладів, ремонт автотранспортних засобів, поточний ремонт приміщення

2250 Видатки на відрядження 0,240 0,240 0,240 0,240 Оплата відряджень

2271 Оплата теплопостачання 267,078 267,077 267,078 267,077 Оплата теплопостачання

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 121,299 120,851 121,299 120,851 Оплата водовідведення

2273 Оплата електроенергії 618,301 618,279 618,301 618,279 Оплата електропостачання

2274 Оплата природного газу 605,101 605,095 605,101 605,095 Оплата природного газу

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

1,646 1,635 1,646 1,635 Оплата вивозу ТПВ

2282
Окремі заходи по реалізації 
державних(регіональних) прграм, не віднесені 
до заходів розвитку

3,389 0,400 3,389 0,400
Оплата навчання

2800 Інші поточні видатки 0,480 0,480 0,480 0,480 Оплата видатків до бюджету

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

372,150 350,447 372,150 350,447
Придбання обладнання, оргтехніки, комп'ютерної техніки, БФП, пральної машини

0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 162 790,605 160 829,067 162 790,605 160 829,067

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1 056,358 916,215 1 056,358 916,215

Передплата газети ''Естафетапдля осіб з інвалідністю, газети "Наше місто" для Почесних громадян, придбання новорічних 
подарунків для дітей сиріт та дітей з інвалідністю, канцтоварів, вітальних листівок, солодких подарунків дітям АТО

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
1 362,282 945,926 1 362,282 945,926

Оплата поштового збору, послуг по похованню загиблих в АТО, померлих інвалідів афганців, ліквідаторів ЧАЕС , послуг 
перевезення учасників АТО

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 394,420 393,740 394,420 393,740

Проведення заходів до Дня захисту дітей та до Міжнародного дня глухих

2730 Інші виплати населенню

159 977,545 158 573,187 159 977,545 158 573,187

Виплата матеріальної допомоги: інвалідам війни, воїнам афганцям,матерям, діти яких загинули в Афганістані, інвалідам 
ЧАЕС, воїнам АТО; придбання натуральної допомоги (харчових наборів для хворих на туберкульоз, постільної білизни та 
рушників для привітання ювілярів міста), оплата послуг оздоровлення інвалідів афганців та ліквідаторів ЧАЕС, оплата 
ЖКП пільговій категорії населення

0816083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 
їх числа 6 232,240 6 232,240 6 232,240 6 232,240

3240 Капітальні трансферти населенню
6 232,240 6 232,240 6 232,240 6 232,240

Субвенція з державного бюджету на придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

0817323 Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери 437,920 437,919 437,920 437,919

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів

437,920 437,919 437,920 437,919

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі та прибудинкової території комунального 
закладу соціального захисту" Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради"

0817670 Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання

9 050,000 9 050,000 9 050,000 9 050,000

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

9 050,000 9 050,000 9 050,000 9 050,000
поповнення статутного фонду КП "Соціально-аналітичний центр сприяння розвитку міста" ДМР

0817691 Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

3 305,800 3 305,800 3 305,800 3 305,800
2730 Інші виплати населенню 3 305,800 3 305,800 3 305,800 3 305,800 Виплата матеріальної допомоги мешканцям міста з цільового фонду міської ради

0820150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

19 149,446 19 118,687 123,000 121,296 19 272,446 19 239,983

2111 Заробітна плата 15 253,578 15 253,570 15 253,578 15 253,570 Заробітна плата працівникам управління

2120 Нарахування на оплату праці 3 305,432 3 281,018 3 305,432 3 281,018 Нарахування на заробітну плату



2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 149,774 149,773 149,774 149,773 Придбання канцтоварів, паперу, конвертів, бланків, господарчих товарів, оргтехніки, штампів, печаток

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
166,154 165,878 166,154 165,878

Оплата послуг зв'язку та інтернету, програмного забезпечення, заправка та ремонт оргтехніки, поточний ремонт 
приміщення, послуги охорони, послуги з утримання будинку, послуги оренди приміщення

2250 Видатки на відрядження 0,060 0,060 0,060 0,060 Оплата відряджень
2271 Оплата теплопостачання 92,024 92,017 92,024 92,017 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9,061 8,567 9,061 8,567 Оплата водовідведення
2273 Оплата електроенергії 150,611 147,802 150,611 147,802 Оплата електропостачання

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 6,243 6,240 6,243 6,240 Оплата вивозу сміття

2800 Інші поточні видатки 16,509 13,762 16,509 13,762 судовий збір

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 123,000 121,296 123,000 121,296 Придбання оргтехніки

0823011 Надання пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства 35 530,589 35 355,644 35 530,589 35 355,644
2730 Інші виплати населенню 35 530,589 35 355,644 35 530,589 35 355,644 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0823012 Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг 8 251,120 8 144,393 8 251,120 8 144,393
2730 Інші виплати населенню 8 251,120 8 144,393 8 251,120 8 144,393 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0823021 Надання пільг н а  придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства 21,458 15,780 21,458 15,780

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0,356 0,158 0,356 0,158

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2730 Інші виплати населенню
21,102 15,621 21,102 15,621

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

0823022 Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу 191,244 118,412 191,244 118,412

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
1,190 0,708 1,190 0,708

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

2730 Інші виплати населенню
190,054 117,704 190,054 117,704

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

0823031 Надання інших п ільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства 313,354 304,141 313,354 304,141

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0,120 0,021 0,120 0,021

Видатки на оплату поштового збору за відшкодування вартості пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) 
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.

2730 Інші виплати населенню

313,234 304,120 313,234 304,120

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Видатки на відшкодування вартості 
путівок на санаторно-курортне лікування, на відшкодування вартості пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два 
роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, на компенсацію витрат за безплатне 
надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування.

0823032 Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку 48,592 20,721 48,592 20,721

2730 Інші виплати населенню
48,592 20,721 48,592 20,721

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Видатки на надання пільг з оплати послуг зв’язку в 
частині абонплати за користування телефоном.

0823041 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами 1 846,835 1 693,032 1 846,835 1 693,032
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,458 0,033 0,458 0,033 Поштовий збір на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2730 Інші виплати населенню 1 846,377 1 692,999 1 846,377 1 692,999 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і псюгами

0823042 Надання допомоги при усиновленні дитини
509,240 366,360 509,240 366,360

2730 Інші виплати населенню 509,240 366,360 509,240 366,360 Надання допомоги при усиновленні дитини

0823043 Надання допомоги при народженні дитини
92 083,041 87 530,920 92 083,041 87 530,920

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4,551 1,921 4,551 1,921 Поштовий збір на надання допомоги при народженні дитини
2730 Інші виплати населенню 92 078,490 87 528,999 92 078,490 87 528,999 Надання допомоги при народженні дитини

0823044 Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

13 346,113 11 982,140 13 346,113 11 982,140



2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4,317 2,864 4,317 2,864 Поштовий збір на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

2730 Інші виплати населенню 13 341,796 11 979,277 13 341,796 11 979,277 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
0823045 Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям 44 313,400 38 643,426 44 313,400 38 643,426
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,029 4,537 5,029 4,537 Поштовий збір на надання допомоги на дітей одиноким матерям
2730 Інші виплати населенню 44 308,371 38 638,888 44 308,371 38 638,888 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
0823046 Надання тимчасової державної допомоги 
дітям 1 274,952 910,253 1 274,952 910,253
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,421 0,099 1,421 0,099 Поштовий збір на надання тимчасової державної допомоги дітям
2730 Інші виплати населенню 1 273,531 910,154 1 273,531 910,154 Надання тимчасової державної допомоги дітям
0823047 Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 25 293,413 20 892,132 25 293,413 20 892,132
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,529 2,842 5,529 2,842 Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
2730 Інші виплати населенню 25 287,883 20 889,290 25 287,883 20 889,290 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
0823049 Відшкодування послуги з догляду за 
дитиною до трьох років «муніципальна няня» 51 252,827 50 806,804 51 252,827 50 806,804
2730 Інші виплати населенню 320,000 277,812 320,000 277,812 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
0823081 Надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю 50 932,827 50 528,992 50 932,827 50 528,992
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 62,946 48,384 62,946 48,384 Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2730 Інші виплати населенню 50 869,881 50 480,609 50 869,881 50 480,609 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

0823082 Надання державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд 16 296,596 14 695,298 16 296,596 14 695,298

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
12,704 11,836 12,704 11,836

Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

2730 Інші виплати населенню 16 283,892 14 683,463 16 283,892 14 683,463
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

0823083 Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного 
розладу 8 378,756 7 775,295 8 378,756 7 775,295
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13,486 9,635 13,486 9,635 Поштоий збір на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

2730 Інші виплати населенню 8 365,270 7 765,660 8 365,270 7 765,660 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

0823084 Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючим особам, які досягай 
загального пенсійного віку, але не набули права на 
пенсійну виплату 1 526,683 1 298,615 1 526,683 1 298,615

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
1,578 0,417 1,578 0,417

Поштовий збір на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягай загального 
пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

2730 Інші виплати населенню
1 525,105 1 298,198 1 525,105 1 298,198

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягай загального пенсійного віку, але не 
набули права на пенсійну виплату

0823085 Надання щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку 15,039 12,244 15,039 12,244

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0,710 0,021 0,710 0,021

Поштовий збір на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

2730 Інші виплати населенню
14,329 12,223 14,329 12,223

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0823086 Надання допомоги на дітей, хворих на 
тяжкі перинатальні ураження нервової системи, 
тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет І типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує трансплантації 
органа, потребує паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність 36,380 10,067 36,380 10,067

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

0,050 0,050 0,000

Поштовий збір на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені 
вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність г



2730 Інші виплати населенню

36,330 10,067 36,330 10,067

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено 
інвалідність

0823087 Надання допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім'ях 23 497,400 17 704,353 23 497,400 17 704,353
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,400 1,097 1,400 1,097 Поштовий збір на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

2730 Інші виплати населенню 23 496,000 17 703,256 23 496,000 17 703,256 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
0823160 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 1 394,865 1 379,237 1 394,865 1 379,237

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
3,863 1,122 3,863 1,122

Поштовий збір на 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

2730 Інші виплати населенню
1 391,002 1 378,116 1 391,002 1 378,116

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

0823210 Організація та проведення громадських 
робіт 210,055 185,888 210,055 185,888
2111 Заробітна плата 174,191 152,226 174,191 152,226 Заробітна плата (іромадські роботи)
2120 Нарахування на оплату праці 35,864 33,663 35,864 33,663 Нарахування на заробітну плату (громадські роботи)

0823230 Виплата державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам- 
вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення 
патронату над дитиною т а  виплата соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя, підтримка малих групових будинків 3 977,842 9 812,587 3 977,842 9 812,587

2730 Інші виплати населенню

3 977,842 9 812,587 3 977,842 9 812,587

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

0823242 Інші заходи у сф ері соціального захисту і 
соціального забезпечення 3 468,470 2 865,566 3 468,470 2 865,566

2730 Інші виплати населенню
3 468,470 2 865,566 0,000 0,000 3 468,470 2 865,566

Надання адресної допомоги на оплату житлово -  комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО.

0830150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради , районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

13 398,642 13 353,073 67,617 66,000 13 466,259 13 419,073
2111 Заробітна плата 10 483,218 10 483,212 10 483,218 10 483,212 Заробітна плата працівникам управління

2120 Нарахування на оплату праці 2 260,672 2 241,874 2 260,672 2 241,874 Нарахування на заробітну плату

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 237,286 226,805 237,286 226,805 Придбання канцтоварів, паперу, конвертів, бланків, господарчих товарів, оргтехніки, штампів, печаток

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

104,156 89,962 104,156 89,962

Оплата послуг зв'язку та інтернету, програмного забезпечення, заправка та ремонт оргтехніки, послуги з утримання 
будинку

2250 Видатки на відрядження 24,840 24,592 24,840 24,592 Оплата відряджень
2271 Оплата теплопостачання 83,852 83,852 83,852 83,852 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10,512 10,020 10,512 10,020 Оплата водовідведення
2273 Оплата електроенергії 124,870 124,569 124,870 124,569 Оплата електропостачання

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 11,453 11,453 11,453 11,453 Оплата вивозу сміття

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 5,760 5,480 5,760 5,480

Оплата навчання

2800 Інші поточні видатки 52,023 51,254 52,023 51,254 судовий збір

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 67,617 66,000 67,617 66,000

Придбання оргтехніки



0833011 Надання пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства 26 896,065 26 780,294 26 896,065 26 780,294
2730 Інші виплати населенню 26 896,065 26 780,294 26 896,065 26 780,294 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0833012 Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг 14 102,792 13 803,393 14 102,792 13 803,393
2730 Інші виплати населенню 14 102,792 13 803,393 14 102,792 13 803,393 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0833021 Надання пільг на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

62,263 38,988 62,263 38,988

2730 Інші виплати населенню
62,263 38,988 62,263 38,988

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

0833022 Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу 325,964 263,502 325,964 263,502

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0,067 0,067 0,067 0,067

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

2730 Інші виплати населенню
325,898 263,435 325,898 263,435

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

0833031 Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства 497,581 481,734 497,581 481,734

2730 Інші виплати населенню

497,581 481,734 497,581 481,734

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Видатки на відшкодування вартості 
путівок на санаторно-курортне лікування, на відшкодування вартості пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два 
роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, на компенсацію витрат на 
автомобільне паливо.

0833032 Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку

23,445 23,402 23,445 23,402

2730 Інші виплати населенню
23,445 23,402 23,445 23,402

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Видатки на надання пільг з оплати послуг зв’язку в 
частині абонплати за користування телефоном.

0833041 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами 1 725,306 1 294,613 1 725,306 1 294,613
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,140 0,032 0,140 0,032 Поштовий збір на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2730 Інші виплати населенню 1 725,166 1 294,581 1 725,166 1 294,581 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

0833042 Надання допомоги при усиновленні дитини
81 560,953 69 378,645 81 560,953 69 378,645

2730 Інші виплати населенню 440,320 408,500 440,320 408,500 Надання допомоги при усиновленні дитини

0833043 Надання допомоги при народженні дитини
81 120,633 68 970,145 81 120,633 68 970,145

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,797 1,268 2,797 1,268 Поштовий збір на надання допомоги при народженні дитини
2730 Інші виплати населенню 81 117,836 68 968,877 81 117,836 68 968,877 Надання допомоги при народженні дитини

0833044 Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

10 118,644 9 895,318 10 118,644 9 895,318
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,655 1,242 1,655 1,242 Поштовий збір на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

2730 Інші виплати населенню 10 116,989 9 894,076 10 116,989 9 894,076 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
0833045 Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям 26 715,230 24 866,904 26 715,230 24 866,904
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,148 4,007 5,148 4,007 Поштовий збір на надання допомоги на дітей одиноким матерям
2730 Інші виплати населенню 26 710,082 24 862,897 26 710,082 24 862,897 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
0833046 Надання тимчасової державної допомоги 
дітям 634,110 429,295 634,110 429,295
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,210 0,076 0,210 0,076 Поштовий збір на надання тимчасової державної допомоги дітям
2730 Інші виплати населенню 633,900 429,219 633,900 429,219 Надання тимчасової державної допомоги дітям
0833047 Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 16 998,827 12 258,117 16 998,827 12 258,117
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1,763 1,218 1,763 1,218 Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
2730 Інші виплати населенню 16 997,064 12 256,899 16 997,064 12 256,899 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
0833049 Відшкодування послуги з догляду за 
дитиною до трьох років «муніципальна няня» 227,640 175,540 227,640 175,540
2730 Інші виплати населенню 227,640 175,540 227,640 175,540 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»



0833081 Надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю 36 457,258 35 168,888 36 457,258 35 168,888
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 31,598 26,713 31,598 26,713 Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2730 Інші виплати населенню 36 425,660 35 142,174 36 425,660 35 142,174 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

0833082 Надання державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд 13 578,413 13 248,695 13 578,413 13 248,695

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
7,761 7,159 7,761 7,159

Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

2730 Інші виплати населенню
13 570,652 13 241,536 13 570,652 13 241,536

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

0833083 Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи 11 групи внаслідок психічного 
розладу 5 156,474 4 546,261 5 156,474 4 546,261
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6,314 4,241 6,314 4,241 Поштоий збір на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

2730 Інші виплати населенню 5 150,160 4 542,020 5 150,160 4 542,020 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

0833084 Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючим особам, які досягли 
загального пенсійного віку, але не набули права на 
пенсійну виплату 834,557 783,666 834,557 783,666

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0,500 0,062 0,500 0,062

Поштовий збір на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального 
пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

2730 Інші виплати населенню
834,057 783,604 834,057 783,604

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не 
набули права на пенсійну виплату

0833085 Надання щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку 20,206 17,753 20,206 17,753

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0,097 0,004 0,097 0,004

Поштовий збір на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

2730 Інші виплати населенню
20,110 17,749 20,110 17,749

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

083086 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет І типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує трансплантації 
органа, погребує паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність 34,681 12,007 34,681 12,007

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

0,273 0,273 0,000

Поштовий збір на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені 
вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність

2730 Інші виплати населенню

34,408 12,007 34,408 12,007

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено 
інвалідність

0833087 Надання допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім'ях 13 212,750 12 925,239 13 212,750 12 925,239
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,750 0,739 0,750 0,739 Поштовий збір на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
2730 Інші виплати населенню 13 212,000 12 924,500 13 212,000 12 924,500 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
0833160 Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які н е  здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги 677,523 668,561 677,523 668,561



2240 Оплата послуг (крім комунальних)

0,574 0,473 0,574 0,473

Поштовий збір на 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

2730 Інші виплати населенню
676,949 668,088 676,949 668,088

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

0833210 Організація та проведення громадських 
робіт 77,554 73,534 77,554 73,534
2111 Заробітна плата 63,568 60,252 63,568 60,252 Заробітна плата (громадські роботи)
2120 Нарахування на оплату праці 13,986 13,282 13,986 13,282 Нарахування на заробітну плату (громадські роботи)
0833230 Виплата державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам- 
вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитяч их будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення 
патронату над дитиною т а  виплата соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя, підтримка малих групових будинків 2 368,482 2 232,650 2 368,482 2 232,650

2730 Інші виплати населенню

2 368,482 2 232,650 2 368,482 2 232,650

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

0833242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 3 023,119 2 342,391 0,000 0,000 3 023,119 2 342,391

2730 Інші виплати населенню 3 023,119 2 342,391 0,000 0,000 3 023,119 2 342,391 Надання адресної допомоги на оплату житлово -  комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО.

0840150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

17 332,096 17 296,867 199,000 191,811 17 531,096 17 488,678
2111 Заробітна плата 13 135,426 13 135,42 13 135,426 13 135,422 Заробітна плата працівникам управління

2120 Нарахування на оплату праці 2 883,016 2 872,55 2 883,016 2 872,545 Нарахування на заробітну плату

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 267,869 267,811 267,869 267,811 Придбання канцтоварів, паперу, бланків, конвертів, господарчих товарів, оргтехніки, штампів, печаток

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
613,928 595,341 613,928 595,341

Оплата послуг зв’язку та інтернету, програмного забезпечення, заправка та ремонт оргтехніки, оренда приміщення, 
послуги страхування приміщення, послуги охорони, послуги з утримання будинку

2250 Видатки на відрядження 14,280 13,940 14,280 13,940 Оплата відряджень

2271 Оплата теплопостачання 200,845 200,838 200,845 200,838 Оплата теплопостачання

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14,648 14,156 14,648 14,156 Оплата водовідведення

2273 Оплата електроенергії 156,918 155,476 156,918 155,476 Оплата електропостачання

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 8,730 7,816 8,730 7,816 Оплата вивозу сміття

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 5,760 5,760 5,760 5,760

Оплата навчання

2800 Інші поточні видатки 30,676 27,762 30,676 27,762 судовий збір

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 199,000 191,811 199,000 191,811 Придбання оргтехніки

0843011 Надання пільг н а  оплату житлово- 
комунальних послуг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства 31 319,548 31 191,176 31 319,548 31 191,176
2730 Інші виплати населенню 31 319,548 31 191,176 31 319,548 31 191,176 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0843012 Надання субсиді й  населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг 10 906,939 10 532,243 10 906,939 10 532,243
2730 Інші виплати населенню 10 906,939 10 532,243 10 906,939 10 532,243 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0843021 Надання пільг н а  придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства 19,600 17,440 19,600 17,440

2730 Інші виплати населенню
19,600 17,440 19,600 17,440

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства



0843022 Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу 54,466 22,070 54,466 22,070

2730 Інші виплати населенню
54,466 22,070 54,466 22,070

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

0843031 Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства 441,613 439,929 441,613 439,929
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,058 0,057 0,058 0,057 Видатки на оплату поштового збору за компенсацію витрат на автомобільне паливо.

2730 Інші виплати населенню

441,555 439,872 441,555 439,872

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Видатки на відшкодування вартості 
путівок на санаторно-курортне лікування, на відшкодування вартості пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два 
роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, на компенсацію витрат на 
автомобільне паливо.

0843032 Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку 58,189 58,188 58,189 58,188

2730 Інші виплати населенню
58,189 58,188 58,189 58,188

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Видатки на надання пільг з оплати послуг зв’язку в 
частині абонплати за користування телефоном.

0843041 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами 2 418,134 1 290,488 2 418,134 1 290,488
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,505 0,018 0,505 0,018 Поштовий збір на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
2730 Інші виплати населенню 2 417,629 1 290,470 2 417,629 1 290,470 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

0843042 Надання допомоги при усиновленні дитини

680,457 322,038 680,457 322,038
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,423 0,054 0,423 0,054 Поштовий збір на надання допомоги при усиновленні дитини
2730 Інші виплати населенню 680,034 321,984 680,034 321,984 Надання допомоги при усиновленні дитини

0843043 Надання допомоги при народженні дитини

88 768,148 82 017,892 88 768,148 82 017,892
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,418 2,498 5,418 2,498 Поштовий збір на надання допомоги при народженні дитини
2730 Інші виплати населенню 88 762,729 82 015,395 88 762,729 82 015,395 Надання допомоги при народженні дитини

0843044 Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

9 592,755 8 349,863 9 592,755 8 349,863
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4,314 1,885 4,314 1,885 Поштовий збір на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

2730 Інші виплати населенню 9 588,441 8 347,978 9 588,441 8 347,978 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
0843045 Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям 25 619,229 19 704,580 25 619,229 19 704,580
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6,048 1,651 6,048 1,651 Поштовий збір на надання допомоги на дітей одиноким матерям
2730 Інші виплати населенню 25 613,180 19 702,929 25 613,180 19 702,929 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
0843046 Надання тимчасової державної допомоги 
дітям 1 245,968 537,093 1 245,968 537,093
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,360 0,360 0,000 Поштовий збір на надання тимчасової державної допомоги дітям
2730 Інші виплати населенню 1 245,608 537,093 1 245,608 537,093 Надання тимчасової державної допомоги дітям
0843047 Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 15 361,649 9 302,311 15 361,649 9 302,311
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3,441 1,006 3,441 1,006 Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
2730 Інші виплати населенню 15 358,208 9 301,304 15 358,208 9 301,304 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
0843049 Відшкодування послуги з догляду за 
дитиною до трьох років «муніципальна няня» 358,092 338,808 358,092 338,808
2730 Інші виплати населенню 358,092 338,808 358,092 338,808 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
0843081 Надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю 42 955,688 40 662,224 42 955,688 40 662,224
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25,985 19,037 25,985 19,037 Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2730 Інші виплати населенню 42 929,703 40 643,187 42 929,703 40 643,187 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

0843082 Надання державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд 10 528,150 10 193,345 10 528,150 10 193,345

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
5,828 4,371 5,828 4,371

Поштовий збір на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

2730 Інші виплати населенню
10 522,323 10 188,975 10 522,323 10 188,975

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної 
соціальної допомоги на догляд

0843083 Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного 
розладу 5 619,748 4 859,989 5 619,748 4 859,989
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,175 3,341 5,175 3,341 Поштоий збір на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу



2730 Інші виплати населенню 5 614,572 4 856,649 5 614,572 4 856,649 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу

0833084 Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючим особам, які досягай 
загального пенсійного віку, але не набули права на 
пенсійну виплату 960,645 936,008 960,645 936,008

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0,958 0,127 0,958 0,127

Поштовий збір на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягай загального 
пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

2730 Інші виплати населенню
959,687 935,881 959,687 935,881

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягай загального пенсійного віку, але не 
набули права на пенсійну виплату

0843085 Надання щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку 51,621 35,711 51,621 35,711

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
0,193 0,008 0,193 0,008

Поштовий збір на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

2730 Інші виплати населенню
51,429 35,703 51,429 35,703

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

084086 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет І типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує трансплантації 
органа, потребує паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність 11,438 9,331 11,438 9,331

2730 Інші виплати населенню

11,438 9,331 11,438 9,331

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено 
інвалідність

0843087 Надання допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім'ях

16 373,400 12 873,567 16 373,400 12 873,567
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,400 0,121 2,400 0,121 Поштовий збір на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
2730 Інші виплати населенню 16 371,000 12 873,447 16 371,000 12 873,447 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
0843160 Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які н е  здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги 549,464 545,784 549,464 545,784

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

0,237 0,210 0,237 0,210

Поштовий збір на 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

2730 Інші виплати населенню
549,227 545,574 549,227 545,574

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

0843210 Організація та проведення громадських 
робіт

200,615 199,250 200,615 199,250
2111 Заробітна плата 168,239 166,875 168,239 166,875 Заробітна плата (громадські роботи)
2120 Нарахування на оплату праці 32,376 32,375 32,376 32,375 Нарахування на заробітну плату (громадські роботи)

0843230 Виплата державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам- 
вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплата соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя, підтримка малих групових будинків

1 778,579 1 580,551 1 778,579 1 580,551



2730 Інші виплати населенню

1 778,579 1 580,551 1 778,579 1 580,551

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

0843242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 2 601,633 2 289,316 2 601,633 2 289,316

2730 Інші виплати населенню 2 601,633 2 289,316 2 601,633 2 289,316 Надання адресної допомоги на оплату житлово -  комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів, директор департаменту соціальної політики 
Дніпровської міської ради
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