
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від ОІ5 704.2019р. № 0-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000_________  Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради_____________________________________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000_________  Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради_____________________________________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813012_________  _________ 1060_________  Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг____________________________
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 986 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 135 986 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

„Конституція України” від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР 
„Бюджетний кодекс України” від 08.07.2010 р. №2456- VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629ЛЛІІ
Постанова КМУ від 22.09.1997 р. № 1050 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (із змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002року № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм 
соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету”(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінетом Міністрів України).
Постанова КМУ „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива від 21.10.1995 р.№ 848 (зі змінами)
Постанова КМУ ”Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива” від 06.07.2011р. №774
Постанова КМУ „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” від 06.08.2014р. №409
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі"Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. № 49/31 “ Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік
Розпорядження міського голови від 17.04.2019 року № 110р "Про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, у зв'язку з перерозподілом бюджетних призначень в межах однієї 
субвенції".

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

І№ з/п Цілі державної політики
1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання житлових субсидій населенню на оплату житлово - комунальних послуг



. .завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
2 Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

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

1 2 3 4 6

1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг 105457821,00 105457821,00

2 Погашення кредиторської заборгованості 30528779,00 30528779,00
Усього 135986600,00 135986600,00

10. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього ................. .........
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

продукту

1 кількість отримувачів субсидій домогоспод
арств

заявки від районних управлінь на 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

38876 38 876

ефективності

1 середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг грн/домогос
подарство розрахунок 2712,67 2712,67

якості
1 питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих % |розрахунок 100,00|І І 100,00
2 Погашення кредиторської заборгованості

затрат

'І|Обсяг видатків на погашення кредиторської з^бдрРевар^^^ч^ тис.грн |Форма 7 30528,779| 30528,779
якості ............................ .........................................

11 Відсоток погашення кредиторської забр^&>іі(>#1^^ % |розрахунок 100,00] 100,00

Директор департаменту праці та 
соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради
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В. Є. Святелик
(ініціали та прізвище)


