
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ М1н1стерства фЫанав УкраТни 26 серпня 2014 року №836 
(у редакци наказу М1н!стерства фшанав УкраТни 
вщ 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту npaqi та соц1ального захисту населения 
МиколаТвсько! мюькоТ ради_________________________________

(найменування головного розпорядника кошпв мТсцевого бюджету)

вщ OS. ОЛ .2020 p. № d tf—O fi-

ПАСПОРТ
бюджетно)' програми мюцевого бюджету на 2020 pin

1. 0800000
(код Програмно! 

класифТкаф! видатюв 
та кредитування 

мюцевого бюджету)

2. 0810000
(код Програмно! 

класифТкаф! видатюв 
та кредитування 

мюцевого бюджету)

3. 0813036 
(код Програмно!

класифТкаф! видатюв 
та кредитування 

мюцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 146 000 гривень, у тому числТ загального фонду - 120 146 000 гривень та спефапьного фонду - 0 гривень

5. Пщстави для виконання бюджетно! програми

1. Коституфя УкраТни вТд 28 червня 1996 року V сесТя Верховно! Ради УкраТни № 254 к/96-ВР
2. Бюджетний Кодекс УкраТни вщ 08.07.2010 р. № 2456 - VI (3¡ змТнами та доповненнями).
3. Закон УкраТни "Про Державний бюджет УкраТни на 2020 рТк" вТд 14.11.2019 року № 294-IX.
4. Закон УкраТни "Про статус ветеранТв вТйни, гарант!! !х софального захисту" вТд 22.10.1993 року № 3551-XIII (3Í змТнами).
5. Закон УкраТни "Про o c h o b h í  засади софального захисту ветеранТв праф та ¡нших громадян похилого В1ку в УкраТФ" вщ 16.12.1993 року № 3721 -XII (3Í змТнами).
6. Закон УкраТни "Про жертви нацистських переслщувань" вщ 23.03.2000 року № 1584 - III (3¡ змТнами)
7. Закон Укратни "Про статус ветеранТв в1йськовоТ служби, ветеранТв орган1в внутрТшФх справ, ветеранш НацюнальноТ полТци i деяких ¡нших остб та Тх софальний захист" в1д 24.03.1998 року № 203/98 - ВР (зт
змТнами).
8. Закон Укра1ни "Про софальний Т правовий захист в1Йськовослужбовфв та членТв Тх амей" вТд 20 12.1991 року № 2011 - XII (зТ змТнами)
9. Закон УкраТни "Про пожежну безпеку" вщ 17.12.1993 року № 3745 - XII (зТ змТнами).
10. Закон УкраТни "Про прокуратуру" вщ 14.10.2014 року № 1697 -V II (3i змТнами).
11. Закон УкраТни "Про статус i соцТальний захист громадян, яю постраждали внаслТдок ЧорнобильськоТ катастрофи" вщ 28.02 1991 року № 796 - XII (3i змТнами).
12. Закон УкраТни "Про внесения 3MÍH та визнання такими, що втратили чиннТсть. деяких законодавчих актТв УкраТни" вщ 28.12 2014 року № 76 - VIII (31 змТнами).

Департамент праф та софального захисту населения МиколаТвсько! мюькоУ ради
(найменування головного розпорядника коштТв мТсцевого бюджету)

03194499
(код за еДРПОУ)

Департамент праф та софального захисту населения МиколаТвсько! мюько! ради
(найменування вщповщального виконавця)

03194499
(код за еДРПОУ)

3036
(код ТиповоУ програмноТ 
класифТкацм видаткТв та 
кредитування мТсцевого 

бюджету)

1070
(код ФункцТональноТ 

класифтаци видаткТв та 
кредитування бюджету)

Компенсафйф виплати на птьговий проТзд 
електротранспортом окремим категорТям 
гр о м а д я н

(найменування бюджетно! програми зпдно з 
Типовою програмною класифТкафею видаткТв та 

кредитування мТсцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)



13. Постанова Кабтету Мтютрю УкраТни вщ 17.05.1993 року № 354 "Про безоплатний проТзд пенсюнерю на транспорт загального користування” (з1 змЫами).
14. Постанова Кабтету Мтютрю УкраТни вщ 04.03.2002 року N° 256 "Про затвердження Порядку фннансування видатгав мюцевих бюджепв та здтснення заходю з виконання державних програм соцюльного 
захисту населения за рахунок субвенц1й з державного бюджету" (з1 змЫами).
15. Постанова КабТнету МЫгстрю УкраТни вщ 29.01.2003 року № 117 "Про Сдиний державний автоматизований реестр оаб, яга мають право на п1лыи" (з1 змтами).
16. Наказ МЫютерства фЫанав УкраТни вщ 26.08.2014 року № 836 "Про деят питания запровадження програмно-цтьового методу складання та виконання мюцевих бюджепв".
17. Наказ Мтютерства соц1ально( полцики УкраТни вщ 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового перелжу бюджетних програм \ результативних показниюв Т'х виконання для мюцевих бюджепв у галуз1 
"Соцтльний захист та соцщльне забезпечення".
18. Р1шення МиколаТ'вськоТ мюькоТ ради вщ 20.12.2019 № 56/60 "Про затвердження мюькоТ програми "Соцюльний захист" на 2020 - 2022 роки” .
19. Р1шення Микола'Твсько'Т мюькоТ ради вщ 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет мюта Миколаева на 2020 рж".

6. Цт1 державно'Т полники, на досягнення яких спрямована реапюацт бюджетной програми

|№ з/п _ Ц |Л 1_де£жавноТ полпики

Г 1 Забезпечення ефективноТ державно'Т соцюльноТ пщтримки населения

7. Мета бюджетно'Т програми
Забезпечення надання п ть г окремим категортм громадян з оплати послуг зв'язку, про'Тзду, санаторно-курортного лжування, ремонту будингав \ квартир та компенсацГТ витрат на автомобтьне паливо

8. Завдання бюджетно'Т програми

|№ з/п ЗавданняI 1 Проведения розрахунюв за птьговий проТзд окремих категорм громадян електротранспортом

9. Напрями використання бюджетних коштш гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коигпв Загальний фонд Спефальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1 Проведения розрахунгав за птьговий проТзд окремих категор!й громадян 
електротранспортом

120 146 000 120 146 000

Усього 120 146 000 120 146 000

10. Перелш мюцевих / репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетно'Т програми гривень

№ з/п Наименования мюцевоТ/ репональноТ програми Загальний фонд Спефальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 1УПська програма "Соц1альний захист на 2020-2022 роки" 120 146 000 120 146 000

Усього 120 146 000 120 146 000

11. Результативж показники бюджетно'Т програми

№  з/п Показники
Одиниця

ВИМШУ
Джерело ¡нформаци Загальний фонд Спец1альний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 п родукту

гальгасть оаб, яга мають право на птьговий проТзд електротранспортом оаб
¡нформац1я статистичних даних, форма 
№ 2-етр (мюячна) "Звв про роботу 
мюького електротранспорту"

25 432 25 432

Ктьгасть пщприемств - отримувачю компенсацп за птьговий проТзд 
електротранспортом окремих категорт громадян од. договф 1 1

2 ефекти вносл

Середньомюячний розм1р компенсацп за птьговий проТзд електротранспортом грн розрахунок 393,68 393,68



3 ЯКОСТ1

Питома вага вщшкодованих компенсацш за проТзд електротранспортом до 
нарахованих % розрахунок 100 100

Директор департаменту прац / ' та 
сопельного захисту населенна 
МиколаУвськоУ м'юькоУ ради С. М. Василенко

ОнМалиЛнМал, прювище)


