
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО:

Наказ І розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради___________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 05. ОЛ .2020 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

03194499
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0800000
(код Програмної

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

080000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

03194499
(код за ЄДРПОУ)

0813090
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3090
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

1030
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 461 960 гривень, у тому числі загального фонду - 461 960 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1 Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України № 254/96- ВР;
2.Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456- \/І(із змінами та доповненнями);
3.Закон України" Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-ІХ;
4.Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 р. № 1102-ІУ (із змінами);
5.Постанова КМУ від 28.10.2004 р № 1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і 
інвалідів війни" (із змінами);
6.Наказ Міністерства соціальної політикм України від 14.05 2018 № 688, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 07.06.2018 р. за № 685/32137 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Соціальний захист та соціальне забезпечення"
7.Рішення Миколаївської міської ради від 20 12 2019р № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"



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 поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни

461 960 461 960

Усього 461 960 461 960

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники
О д и н и ц я

ви м ір у
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

Чисельність учасників бойових дій осіб звітність районних УСВІК 143 143

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни осіб звітність районних УСВІК 690 690

Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни од

заявки від районних УСВІК про 
призначення допомоги

141 141

2 ефективності
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