
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

______ УПСЗН Іртиської міської ради_______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

_______Фінансового управління______________
(найменування місцевого фінансового органу)

л і м  №  л / у

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

______ 800000______  Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______ 810000______  Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ______0813043________ 1040_______________________ Надання допомоги при народженні дитини__________________________
(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних пргоначень/бюджетних асигнувань - 68000000,0 гривень.
у тому числі загального фонду - 68000000,0 грн. та спеціального фонду -0,0грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УП Ірпінської міської ради УД скликання від 19 грудня 2018 року_________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,_________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми ___________________ забезпечення надання допомоги при народженні дитини

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

Надання допомоги при народженні дитини

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі
бтппже-rv

Усього

1 2 3 4 5 6
Надання допомоги при народженні дитини 68000000,00 68 000 000,0

*
Усього 68000000,00 68 000 000,0

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

_________________________________________________________________________ ______________________ _____________  < грн)
Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання допомоги грн. кошторис 68000000,00 68000000,00
на дітей



2 П родукту
кількість одержувачів осіб розрахунково 1700 1700
кількість одержувачів осіб розрахунково 4500 4500

3 Е ф ективності
середній розмір одноразової грн. 10320,00 10320,00
середній розмір щомісячної грн. 860,00 860,00

4 Я к ості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

______ УПСЗН Ірпінської міської ради_______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

______ Фінансового управління______________
(найменування місцевого фінансового органу)

№ /Р /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 800000 Управління праці та соціального захисту населення IMP

2.
(КПКВКМБ)

810000
(найменування головного розпорядника) 

Управління праці та соціального захисту населення IMP
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування
(КПКВКМБ) (КТФКВК)! (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4600000,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 4600000,0 грн. та спеціального фонду-0,0грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УП Ірпінської міської ради УД скликання від 19 грудня 2018 року_________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,__________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми _______забезпечення надання допомоги на дітей,над якими встановлено опіку або піклування

7 Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

Надання допомоги на дітей,над якими встановлено опіку або піклування

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№
з/п Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

у тому числі 
бюджету 
D03BHTKV

Усього

1 2 3 4 5 6
Надання допомоги на дітей,над якими 

встановлено опіку або піклування
4600000,00 4 600 000,0

1 .  Усього 4600000,00 4 600 000,0

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

Назва місцевої/'регіональної програми Загальний фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання допомоги грн. кошторис 4600000,00 4600000,00

на дітей, над якими встановлено 
опіку



2 П родукту
кількість одержувачів допомоги 
на дітей до 6 років

осіб розрахунково 10 10

кількість одержувачів допомоги 
на дітей до 18’років

осіб розрахунково 90 90

3 Е ф ективності
середній розмір допомоги на дітей 
до 6 років

грн. 3400,00 3400,00

середній розмір допомоги на дітей 
до 18 років

грн. 4240,00 4240,00

4 Я кості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

П В Зброжек 
(ініціали та прізвище)

Є.В.Данилюк
(ініціали та прізвище)

*



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

_______УПСЗН Ірпшської міської ради
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

_______Фінансового управління___________
(найменування місцевого фінансового органу)

АГ. Ш 9  М АТУ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ______ 800000_______ Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(КІЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______ 810000_______ Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(ТСПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ______ 0813045_________1040______________________ Надання допомоги на дітей одиноким матерям_________________________
(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8600000,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 8600000,0 грн. та спеціального фонду -0,0грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УП Ірпінської міської ради VII скликання від 19 грудня 2018 року_________________
"Про міський бюджет м Ірпінь на 2019 рік,__________________________________________________________________________________

6. М ета бюджетної програми __________________ забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

7, Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

8 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі Усього

і 2 3 4 5 6
Надання допомоги на дітей одиноким 

матерям
8600000,00 8 600 000,0

г
Усього 8600000,00 8 600 000,0

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

Назва місцевоі/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

_ Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання допомоги грн. кошторис 8600000,00 8600000,00
на дітей одиноким матерям



2 П родукту
кількість одержувачів допомоги 
на дітей до 6 років

осіб розрахунково 200 200

кількість одержувачів допомоги 
на дітей до 18 років

осіб розрахунково 250

кількість одержувачів допомоги 
на дітей до 23 років

осіб розрахунково 20 20

3 Е ф ективності
середній розмір допомоги на дітей 
до 6 років

грн 1701,00 1701,00

середній розмір допомоги на дітей 
до 18 років

грн. 2121,00 2121,00

середній розмір допомоги на дітей 
до 23 років

грн. 2010,00 2010,00

4 Я кості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

_______УПСЗН Ірпінської міської ради_______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

_______Фінансового управління______________
(найменування місцевого фінансового органу)

1 0 /і? № Л 7У

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ______800000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______810000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP__________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ______ 0813046________ 1040_____________________ Надання тимчасової державної допомоги дітям________________________
(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350000,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 350000,0 грн. та спеціального фонду -0,0грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету” Рішення 62 сесії №4577-62-УП Ірпінської міської ради УД скликання від 19 грудня 2018 року_________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,__________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми _________________ забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

7 Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

Надання тимчасової державної допомоги дітям

8. Напрями використання бюджетних коштів:
( грн)

№ Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі
бюджету

Усього

і 2 3 4 5 6
Надання тимчасової державної допомоги 

дітям
350000,00 350 000,0

*
Усього 350000,00 350 000,0

9 Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
( грн)

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання допомоги грн. кошторис 350000,00 350000,00
на дітей



2 П родукту
кількість одержувачів допомоги 
на дітей до 6 років

осіб розрахунково 2 2

кількість одержувачів допомоги 
на дітей до 18 років

осіб розрахунково 20 20

3 Е ф ективності
середній розмір допомоги на дітей грн. 850,00 850,00
середній розмір допомоги на дітей грн. 1060,00 1060,00

4 Я кості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підпис)

П В Зброжек
(ініціали та прізвище)

Є.В.Данилюк 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УПСЗН Ірпінської міської ради_______

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

наказ
_____ Фінансового управління______________

(найменування місцевого фінансового органу)

М-А0/9 № І / У
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ______800000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______810000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ______0813047________ 1040____________ Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям_______________
(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6300000,0 гривень,
у тому числі загального фонду - 6300000,0 грн. та спеціального фонду-0,0грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет У країни на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УІІ Ірпінської міської ради УП скликання від 19 грудня 2018 року_________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,_________________________________________________________

6. М ета бюджетної програми _________ забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім 'ям

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям

8. Напрями використання бюджетних коштів:
( грн)

№ Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі
б ю л ж -ftTV

Усього

1 2 3 4 5 6
Надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім"ям
6300000,00 6 300 000,0

Усього 6300000,00 6 300 000,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(гри)

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
(Ьпнп

Усього

1 2 3 4

10 Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання допомоги грн. кошторис 6300000,00 6300000,00
малозабезпеченим сім"ям



2 П родукту
кількість одержувачів допомоги осіб розрахунково 180 180

3 Е ф ективності
середній розмір допомоги гри. 2917,00 2917,00

4 Я к ості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

______ УПСЗН Ірпінської міської ради_______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

______ Фінансового управління______________
(найменування місцевого фінансового органу)л/.сиеЛГ № І р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ______800000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______810000_______  Управління праці та соціального захисту населення IMP
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства
3. ______0813081_________ ЮЮ_________________________________та дітям з інвалідністю___________________________________

(КПКВК МБ) (КТФКВЮ1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20950000,0 гривень,

у тому числі загального фонду - 20950000,0 грн. та спеціального фонду -0,0грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_______________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-УД Ірпінської міської ради УД скликання від 19 грудня 2018 року__________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,________________________________________________________________________

забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
6. Мета бюджетної програми _______________________________________ інвалідністю______________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
№
з/п

Завдання

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(ЧРН)
№ Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі Усього

і 2 3 4 5 6
Надання державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
20950000,00 20 950 000,0

ґ
Усього 20950000,00 20 950 000,0

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

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Усього

1 2 3 4

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання допомоги грн кошторис 20950000,00 20950000,00



2 П родукту
кількість одержувачів інв Ігрупи осіб розрахунково *73 73
кількість одержувачів інв Пгрупи осіб розрахунково 120 120
кількість одержувачів інв Шгрупи осіб розрахунково 160 1 60
кількість одержувачів дітей з 
інвалідністю

осіб розрахунково 4 60 4 6 0

кількість одержувачів надбавки інв 
Ігрупи

осіб розрахунково 73 73

кількість одержувачівнадбавки інв 
Пгрупи

осіб розрахунково 0 0

кількість одержувачів набавки інв 
Шгрупи

осіб розрахунково 0 0

кількість одержувачів надбавки на 
догляд за дитиною доб років

осіб розрахунково 80 8 0

кількість одержувачів надбавки на 
догляд за дитиною до 18 років

осіб розрахунково 200 2 0 0

3 Е ф ективності
середній розмір допомоги інв І групи грн. 1570,00 1 5 7 0 ,0 0
середній розмір допомоги інв П групи грн. 1570,00 1 5 7 0 ,0 0
середній розмір допомоги інв Ш групи грн. 1570,00 1 5 7 0 ,0 0
середній розмір допомоги дітям 3 
інвалідністю

грн 1570 ,00 1 5 7 0 ,0 0

середній розмір надбавки інв І Агрупи грн. 1650 ,00 1 6 5 0 ,0 0
середній розмір надбавки інв І В групи грн. 785 ,00 7 8 5 ,0 0
середній розмір надбавки інв П групи грн 0 ,0 0 0 ,0 0
середній розмір надбавки інв Ш групи грн 0 ,00 0 ,0 0
середній розмір надбавки дітям з 
інвалідністю до 6 років гадгр А

грн. 1701 ,00 ,  1 7 0 1 ,0 0

середній розмір надбавки дітям з 
інвалідністю до 6 років

грн 851 ,00 8 5 1 ,0 0

середній розмір надбавки дітям з 
інвалідністю до 18 років підгр А

грн. 2 1 2 1 ,0 0 2 1 2 1 ,0 0

середній розмір надбавки дітям з 
інвалідністю до 18 років

грн 1061,00 1 0 6 1 ,0 0

4 Я кості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 
редакції наказу МФУ

від 2018 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

_______УПСЗН Іртиської міської ради_______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
наказ

_______Фінансового управління______________
(найменування місцевого фінансового органу)

Л і CfJLetf № £ р /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 ______ 800000______  Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ______ 810000______  Управління праці та соціального захисту населення IMP_________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання державної соціальної допомоги особам .які не мають права на
3. ______0813082________ ЮЮ_________ пенсію,та особам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд___________________

(КПКВК МБ) (КТФКВК)І (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4900000,0 гривень,

у тому числі загального фонду - 4900000,0 грн. та спеціального фонду -0,0грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми ________З У "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Постанова______
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих_____________________
бюджетів на зійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з_______________________
державного бюджету" Рішення 62 сесії №4577-62-У1І Ірпінської міської ради УД скликання від 19 грудня 2018 року_______________________
"Про міський бюджет м.Ірпінь на 2019 рік,________________________________________________________________________________________

забезпечення надання державної соціальної допомоги особам .які не мають права на пенсію.та 
6 Мета бюджетної програми ________________ особам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд______________

7 Завдання бюджетної програми:
№
з/п Завдання

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

8, Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№
з/п

Напрямки використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому ЧИСЛІ Усього

1 2 3 4 5 6
Надання державної соціальної допомоги особам .які не мають 
права на пенсію.та особам з інвалідністю^державної соціальної 

допомоги на догляд

4900000,00 4 900 000,0

*

Усього 4900000,00 4 900 000,0

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

Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Усього

1 2 3 4

-

10. Результативні показники бюджетної програми :
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Затрат

1
витрати на надання допомоги грн. кошторис 4900000,00 4900000,00



2 П родукту
кількість одержувачів інв Ігрупи осіб розрахунково 6 6
кількість одержувачів інв ІІгрупи осіб розрахунково 50 50
кількість одержувачів інв Ш групи осіб розрахунково 100 100
кількість осіб,які досягли пенсійного 
віку

осіб розрахунково 20 20

допомога по втраті годувальника на 
одну дитину

осіб розрахунково 35 35

допомога по втраті годувальника на 2
дитини

осіб розрахунково 10 10

допомога по втраті годувальника на 3 
та більше дітей

осіб розрахунково 2 2

3 Е ф ективності
середній розмір допомоги інв І групи грн. 1570,00 1570,00
середній розмір допомоги інв П групи грн. 1570,00 1570,00
середній розмір допомоги інв Ш групи грн. 1570,00 1570,00
середній розмір допомоги особина ДОСЯГЛИ 

пенсійного віку
грн. 1570,00 1570,00

середній розмір допомоги по втраті 
годувальника на одну дитину

грн. 1570,00 1570,00

середній розмір допомоги по втраті 
годувальника на дві дитини

грн. 1840,00 1840,00

середній розмір допомоги по втраті 
годувальника на троє та більше дітей

грн. 2260,00 2260,00

4 Я к ості

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підпис:
П.В.Зброжек

(ініціали та прізвище)

Є.В.Данилюк 
(ініціали та прізвище)




