
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 0 £ 0 / . .2 О 2 О  р. № Л 9  - 0 &

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

03194499
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0800000 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03194499
(код за ЄДРПОУ) 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0810000 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

0813180 3180 1060
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

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

місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 246 гривень, у тому числі загального фонду - 59 246 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

1 Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
2.Бюджетний Кодекс України від 08 07.2010 р. № 2456-УІ (із змінами);
3.Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік від 14.11.2019р. № 294-ІХ";
4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
5.Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та членів їх сїмей, затвердженно рішенням ММР від 23.12.2016р. № 13/11, зі змінами;
6.Положення про звання "Почесний громадянин міста Миколаєва", затверджене рішенням міської ради від 12.06.2003 р № 12/4;
7.Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 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";
8.Рішення Миколаївської міської ради від 20 12.2019 № 56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 роки"
9.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 надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово 
комунальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг

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 пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

59 246 59 246

Усього 59 246 59 246

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" 59 246 59 246

Усього 59 246 59 246

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Д ж ерел о  інф орм ації Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім’ї) | осіб |звіти житлово-комунальних | 1з| I 13
2 ефективності

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, на одного пільговика грн. міс. розрахунок 379,78 379,78

3 якості
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