
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

гіросп. Д. Яворницького,75,м. Дніпро, 49000 ,тел.(056)7452595, е-таіі: socialpolitika@dmr.dp.ua

Н А К А З
« / # > 2 0 2 2  р .  №

Про внесення змін до паспортів 
бюджетної програми на 2022 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом 
Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням міської ради від 08.12.2021 № 
2/13"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі 
змінами, рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.09.2022 № 773 
Наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 
рік по КПКВК МБ:

№
п/п

код Найменування програми

1 0818240 Заходи та роботи з територіальної оборони

2 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

ови з питань 
ганів, директор 
політики 
и “Едуард ПІДЛУБНИИ

mailto:socialpolitika@dmr.dp.ua


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий докум ент

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської 
ради

головного розпорядника  кош тів  м ісцевого  бюджету) 

.2022 _____________ №
ЗГО бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

40506080
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0800000
(код Програмної

Департамент соціальної політики Д н іпровсько ї м іської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 ___________________________ Департамент соціальної політики Д н іпровсько ї м ісько ї ради
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соц іального забезпечення 04576000000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

(код бюджету)

40506080
(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 394 141 гривень, у тому числі загального фонду - 155 394 141 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту». Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ».наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №  793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/39, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної 
громади на 2022 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773

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

І № з/п Цілі державної політики

1 Поліпшення матеріального становища і умов життя малозабезпечених громадян міста

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
2 Виплата адресної матеріальної допомоги пільговим категоріям населення, малозабезпеченим громадянам міста
3 Організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат
4 Заходи з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста 292 300 292 300

2
Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, 
малозабезпеченим громадянам міста

141 427 970 141 427 970

3 Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам’ятних дат 2 673 871 2 673 871
4 Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньопереміщенних осіб 11 000 000 11 000 000

Усього 155 394 141 155 394 141

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

№ з/п Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд С пеціальний фонд У сього
1 2 3 4 5
1 Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр. 56 369 005 56 369 005

2
Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022-2026 
роки

17 595 835 17 595 835

3
Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, 
бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки

17 598 736 17 598 736

4 Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки 19 421 000 19 421 000
5 Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022-2026 роки 11 000 000 11 000 000

Усього 121 984 576 121 984 576

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о ка зн и ки
О д и н и ц я

ВИМІРУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 є 7
1 Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
1 затрат

витрати на надання натуральної допомоги ____ СЕН.____ рішення міської ради 292 300 292 300
2 продукту

кількість отримувачів натуральної допомоги осіб
облік звернень громадян з питань 
соціального захисту

525 525

3 ефективності
середній розмір натуральної допомоги ____ !Ш ____ розрахункові дані 556,76 556,76

4 якості
відсоток фактично виданої натуральної допомоги відс. розрахункові дані 100 100

2 Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги п ільгов ій  категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста
1 затрат

витрати на надання адресної матеріальної допомоги грн. рішення міської ради 88 597 405 88 597 405
витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради грн. рішення міської ради 19 421 000 19 421 000
витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів обласної ради грн. рішення виконавчого комітету 33 409 565 33 409 565

2 продукту

кількість отримувачів матеріальної допомоги осіб
облік звернень громадян з питань 
соціального захисту

15 960 15 960



кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської 
ради осіб

облік звернень громадян з питань 
соціального захисту

9 604 9 604

кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної 
ради осіб

облік звернень громадян з питань 
соціального захисту

5 389 5 389

3 ефективності
середній розмір виплати матеріальної допомоги грн. розрахункові дані 5 551,22 5 551,22
середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради грн. розрахункові дані 2 022 2 022,18
середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради грн. розрахункові дані 6 199,59 6 199,59

4 якості
відсоток виплаченої матеріальної допомоги В І Д С . розрахункові дані 100 100
відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської 
ради В І Д С . розрахункові дані 100 100

відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної 
ради В І Д С . розрахункові дані 100 100

3 Здійснення організації та проведення м іських заходів до свят та пам’ятних дат
1 затрат

витрати на проведення заходів ____ СЕН____ розпорядження міського голови 2 673 871 2 673 871
2 продукту

контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах осіб
листи адміністрацій районів, 
громадських організацій

10 903 10 903

3 ефективності
середній розмір витрат на проведення одного заходу фн- розрахункові дані 245,24| 245,24

4 якості
обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком В І Д С . розрахункові дані ю о | 100

4 Забезпечення заходами з соціального захисту внутрішньопереміиценних осіб
і затрат

Обсяг видатків на проведення заходів ____ ФЕ:____ рішення виконавчого комітету 11 000 000| 11 000 000
2 продукту

Кількість заходів од. |рішення виконавчого комітету 4 4
3 ефективності

Середній обсяг витрат на виконання одного заходу ____ СЕЇі____ розрахункові дані 2 750 000| 2 750 000
4 якості

Відсоток виконання заходів з соціального захисту внутрішньопереміщених осіб В І Д С . розрахункові дані ю о | 100

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник М;_
діяльносі
департ,
Дніпро<

"

ПОГСЙДЖЕ 
Департаменте!

ч ^
Заступни^&££$&І)&Іу%№альни* 
управління ф іщ н^в 'рщ а^пам ^Кпу  
економіки, фінан^ чюа м ієЄІЇого бюджету 
Дніпровської міської ради

Дата погодження /УЙЙе&л-С
м.п.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий докум ент

Департаменту соціальної політики Дніпровської міської 
ради

від
енування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

.09.2022 №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

40506080
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0800000 Департамент соціальної політики Д н іпровсько ї м іської ради
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506080
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0810000
(код Програмної

Департамент соціальної політики Д н іпровсько ї м іської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0818240
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________8240_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________0380_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 751 411 гривень, у тому числі загального фонду - 6 751 411 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Законів України "Про основи національного спротиву" та "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення виконавчого комітету від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади на 2022 рік” , рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 " Про затвердження Програми щодо сприяння територіальнійоборони міста Дніпра на 2022-2026 роки"

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

І№ з/п Цілі державної політики
Забезпечення військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та осіб, які виконують завдання руху опору товарами першої необхідності

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра



8. Завдання бюджетної програми

|№  з/п Завдання
1 Забезпечення виконання заходів щодо сприяння територіальній обороні міста

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1
Заходи з забезпечення придбання товарів першої необхідності для військовослужбовців та 
добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та осіб, які виконують 
завдання руху опору

6 751 411 6 751 411

Усього 6 751 411 6 751 411

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми гривень

№ 3/п Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд С пеціальний фонд У сього
1 2 3 4 5
1 Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки 6 751 411 6 751 411

Усього 6 751 411 6 751 411

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о ка з н и ки
О д и н и ц я

ВИМІРУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд С пеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 є 7

1 Заходи з забезпечення придбання товар ів першої необхідності для військовослужбовц ів та д обровольц ів Сил територіальної оборони Збройних Сил України та  осіб, як і виконую ть завдання руху опору

1 затрат
Обсяг видатків на придбання товарів першої необхідності фн. рішення міської ради 6 751 411 6751 411

2 продукту
Кількість заходів осіб | рішення міської ради 5 5

3 ефективності
середній розмір заходу ____ !Ж ____ розрахункові дані 1 350 282,2| 1 350 282,2

4 якості
% виконання заходів відс. | розрахункові дані ЮРІ 100

Ш
угд голови з питань
іавчих'органів. директор 
соціальної політики 
ької раЗія ••7- / ! к 4 і 1

-
ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансівж X .

Заступник директора-начальник
ІІ оуправління фін&й'ав департаменту ^  

економіки, фінансів та міського бюджету 
Дніпровської міської ради

Дата п о го д ж е н н я  ^  0 $ .

Едуард ПЩЛУБНИЙ

(ініціали/їніцїал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


