
08 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 Підсумок  Підсумок 

81 140,758             81 140,758   3 588,700                         3 588,700   

 Всього 
 за рахунок власного 

ресурсу  
за рахунок 
субвенцій 

 Всього  за рахунок власного ресурсу  
за рахунок 
субвенцій 

2220 0810160 Органи управління Медикаменти -                             -                       

2230 0810160 Органи управління Продукти харчування -                             -                       
2700 0810160 Органи управління Соціальне забезпечення -                             -                       

інші 0810160 Органи управління

Інші поточні видатки, в т.ч. придбання 
паперу, бланків, комп'ютерного приладдя, 
бензину, канцелярських товарів, меблів, 
оплата послуг страхування, охорони, 
ремонту та технічного обслуговування 
автомобілів, послуги протипожежної 
сигналізації , ремонту і обслуговування 
техніки, інформаційних та 
телекомунікаційних послуг, видатків на 
відрядження, оплата навчання працівників 
структурних підрозділів  департаменту, 
сплата екологічного податку та виконавчого 
збору.

1 949,945                 1 949,945

-                       

0810160
Поточ.рем. приміщення за адресою: вул. 
М.Морська, 19

Поточний ремонт системи опалення  за 
адресою: вул. М.Морська, 19

49,870                      
49,870 -                       

0810160 УСВіК в Центр. р-ні, вул. Декабристів,25 Покраска корид. в УСВіК в Центр. р-ні 20,000                      20,000 -                       

0810160
 УСВіК в Зав. р-ні , вул. Мореходна,9/2 Поточний ремонт приміщень в УСВіК в Зав. 

р-ні
39,000                      

39,000 -                       

0810160
 УСВіК в Кораб. р-ні , вул. Новобудівна,1 Поточний ремонт приміщень в УСВіК в Зав. 

р-ні
49,000                      

49,000 -                       

3110 0810160
Департамент праці та соціального захисту 
населення Миколаївської міської ради 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 
(комп'ютерної техніки )

-                             
299,700              299,700

2800 0810180
Інша діяльність у сфері державного 
управління

Інші поточні видатки
2,302                        

2,302 -                       

2700 0813031
Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

Соціальне забезпечення 276,035                    
276,035 -                       

2700 0813032
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв''язку 

Соціальне забезпечення 1 774,800                 
1 774,800 -                       

2700 0813033
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

Соціальне забезпечення 36 310,000               
36 310,000 -                       

Пропозиції до проєкту рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік (без урахування видатків на виконання вимог статті 77 Бюджетного 
кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці та на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються бюджетними установами)

Примітка КПКВК Найменування Об'єкта
Назва послуг/робіт/обладнання/предметів 

довгострокового користування

Поточні видатки (тис.грн.) Капітальні видатки (тис.грн.)



2700 0813034
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на водному 
транспорті

Соціальне забезпечення 807,000                    
807,000 -                       

2700 0813035
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

Соціальне забезпечення 1 453,000                 
1 453,000 -                       

2220
0813104

Міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)

Медикаменти
33,189                      

33,189 -                       
2230 Продукти харчування 1,275                        1,275 -                       
2700 Соціальне забезпечення -                             -                       
інші Інші поточні видатки 2 331,090                 2 331,090 -                       

3110

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (автомобіль, 
сушарні для білизни, ворота )

-                             
1 100,000           1100,000

2230 0813105 Міський центр комплексної реабілітації дітей 
з інвалідністю

Продукти харчування
390,992

2700 Соціальне забезпечення -                             -                       

інші

Інші поточні видатки, т.ч. придбання 
бензину, матеріалів, меблів, оплата послуг 
страхування, охорони, ремонту та 
технічного обслуговування автомобілів, 
ремонту і обслуговування техніки, 
інформаційних та телекомунікаційних 
послуг, видатків на відрядження, оплата 
навчання працівників структурних 
підрозділів

1 001,746                 1 001,746

-                       

2210 0813123 Заходи державної політики з питань сім"ї Інші поточні видатки 322,970                    322,970 -                       

2700 0813160

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

Соціальне забезпечення

8 400,000                 

8 400,000 -                       

2700 0813191

Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці

Соціальне забезпечення (виплата мат. допомог 
УБД, інвалідам війни, сім'ям загиблих та 
померлих УБД, літній відпочинок УБД АТО) 

6 557,400                 

6 557,400 -                       

2610 0813192
Надання фінансової підтримки громадським 
об"єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам,установам, організаціям 1 799,172                 

1 799,172 -                       
2282 0813192 Окремі заходи по реалізації державних 700,000                    700,000 -                       

2220 0813241
КУ "Міський геріатричний будинок 
милосердя імені Святого Миколая"

Медикаменти
85,380                      85,380 -                       

2230 Продукти харчування 144,388                    144,388 -                       
2700 Соціальне забезпечення -                             -                       
інші Інші поточні видатки на утримання установи 489,904                    489,904 -                       

3110
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (автомобіль )

-                             
989,000              989,000

2220 0813241 Центр реінтеграції бездомних громадян Медикаменти 39,000                      39,000 -                       
2230 Продукти харчування 193,815                    193,815 -                       
2700 Соціальне забезпечення -                             -                       
інші Інші поточні видатки на утримання установи 224,914                    224,914 -                       



2220
0813241

Міський центр соціально - психологічної 
реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями

Медикаменти
2,348                        

2,348
інші Інші поточні видатки на утримання установи 452,030                    452,030

-                             

2700 0813242

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Соціальне забезпечення (різні види матеріальної 
допомоги громадянам міста Миколаєва, 
оздоровлення дітей з інвалідністю, поховання 
безрідних)

9 415,413                 

9 415,413
інші Інші поточні видатки на утримання установи 5 824,780                 5 824,780

3240

Капітальний ремонт квартир (будинків) осіб 
з інвалідністю, які пересуваються на 
інвалідних візках та особам, що виховують 
дітей з інвалідністю, які пересуваються на 
інвалідних візках

Капітальний ремонт  та обладнання 
спеціальними засобами і пристосуваннями для 
адаптації житлових та санітарно - гігієнічних 
приміщень власних будинків та квартир особам 
з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних 
візках та особам, що виховують дітей з 
інвалідністю, які пересуваються на інвалідних 
візках та потребують постійної сторонньої 
допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності 
з вимогами санітарних та будівельних норм

-                             

1200,000


