
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Департаменту праці та соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради___________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 05~,Ш. 2020 р. №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0800000
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

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

03194499
(код за ЄДРПОУ)

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)

0813123
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

3123
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

1040
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 393 200 гривень, у тому числі загального фонду - 393 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень 

Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України № 254 к/96-ВР
2.Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456Л/І (зі змінами та доповненнями).
3.Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 11.2019 року № 294-ІХ 
4 Закон України "Про охорону дитинства" 26.04.2001 № 2402-ІІІ
5.Закон України від 21.06.2001р. № 2558/ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
6.Закон України від 08.09 2005р № 2866Л/І "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
7.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
8.Наказ Міністерства соціальної політики 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"

9.Рішення Миколаївської міської ради від 20 12.2019 № 56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 роки"

10.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 реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання
1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6

1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток 393 200 393 200

Усього 393 200 393 200

10. Перелік місцевих І 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

1 Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки" 393 200 393 200

Усього 393 200 393 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Д жерело інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї ОД.
планування заходів по департаменту 
ПСЗН ММР згідно календарного плану

7 7

кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї осіб
планування заходів по департаменту 
ПСЗН ММР згідно календарного плану

4 200 4 200

2 ефективності

середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з 
питань сім'ї грн розрахунок 56 171 56 171

середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з 
питань сім'ї на одного учасника грн розрахунок 93,62 93,62

3 якості



со
со

0)З

§£
Оі

§ісо
О

*

§
Е
§о
со
осі

*  І  Я о
5 _ 5 та

^ Ьїліо^ <


