
 
 
 
 

Про обсяги субвенцій на здійснення 
державних програм соціального за-
хисту на 2019 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 
2019 рік” та частини 9 статті 75 Бюджетного кодексу України: 

1. Установити на 2019 рік обсяги субвенцій на здійснення державних 
програм соціального захисту за рахунок відповідних субвенцій з державного 
бюджету на суму 3 882 732,2 тис.грн, у тому числі: 

1) на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, осо-
бам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допо-
моги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не на-
була права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалід-
ністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І гру-
пи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 2 179 375,5 тис. гривень; 

2) на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електро-
енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами 
(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за вста-
новлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та тепло-
вої енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних по-
слуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними дого-
ворами – 1 562 713,2 тис. гривень; 

3) на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твер-
дого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 112 560,9 тис. 
гривень; 
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4) на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихо-
вателям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будин-
ках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за 
дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, 
підтримку малих групових будинків – 28 082,6 тис.гривень. 

2. Розподілити субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об-
ласті на здійснення державних програм соціального захисту на 2019 рік між 
бюджетами районів та міст обласного значення згідно з додатком. 

3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим ко-
мітетам міських (міст обласного значення) рад врахувати визначені цим розпо-
рядженням обсяги субвенцій при підготовці проектів рішень про відповідні 
місцеві бюджети на 2019 рік. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


