
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

від

і  Усі Ір ц р к и ї іуіюріху^і -------------------------------------- —
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

<?(2.РЯ2020 р. № //^ Г  -

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0800000
(код Програмної 

іасифікації видатків 
та кредитування 

іісцевого бюджету)

0810000
(код програмної 

іасифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0813033
(код Програмної 

ласифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Пйпартамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради_
--------------- (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

03194499
(код за ЄДРПОУ)

03194499
(код за ЄДРПОУ)

3033 1070

(код Типової профамної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

К о м п е н с а ц ій н і виплати на пільговий проїзд 
а в т о м о б іл ь н и м  транспортом окремим категоріям

громадян___________ __________ _________
(найм енування бюджетної програми згідно з 

Типовою профамною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

Міицевиі и І у; . . ,,
)бсяг бюджетних призначень/ак^жетних асигнувань - 27 321 830 гривень, у тому числі загального фонду - 27 321 830 гривень та спеціального фонду - О гривень 

Іідстави для виконання бюджетної програми

І Коституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України № 254 |^6-ВР.

~  20..2199. 2 0 „  - Х„

9 Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 року № 3745 - XII (з. змінами).
10. Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року № 1697 - VII (зі змінами,^ чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року № 796 - XII (зі змінами).



13. постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" (зі змінами)
Міністрів України від 29.01.2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (зі змінами)

16 нТ^г, м фінанав України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

"Сої^альний ^ и с ^ а  со°іі“  бюджетних профам і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

^ ^  затвердження Порядку надання компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих

18. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60 "Про затвердження міської програми "Соціальний захист” на 2020 - 2022 роки"
19. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
20. Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

-  Цілі державної політики
____ Іоавезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям фомадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо 

Завдання бюджетної програми

Завдання
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій фомадян

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

^2 З/П 

1

Напрями використання бюджетних коиггів

9

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян

3

27 321 830

4 6

27 321 830

УІІЬОГО 27 321 830 _____________27 321 830

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

гривень

Усього

Міська програма "Соціальний захист на 2020-2022 роки"
27 321 830 
27 321 830

27 321 830 
27 321 830

Результативні показники бюджетної програми

І2 з/п 

1

Показники

2

Одиниця

3

Джерело інф ормації 

4

Загальний фонд 

5

Спеціальний фонд 

6 71

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом; осіб дані нарахувань районних управлінь 7 827 7 827

2

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремих категорій фомадян

ефективності

од. договір 4 4

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним 
транспортом. грн розрахунок 290,89 290,89



3 якості
питома вага відшкодованих компенсаідій за проїзд автомобільним транспортом 
до нарахованих

% розрахунок 100 100

Заступник директора - начальник 
управління фінансів

2 .0 г-В

(підпис)

(підпис)

1.1. Чорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)




