
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Департаменту праці та соціального захисту населення 
_______________________________Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Р/-.2020 р. №

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0800000
Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

_________________________________ради________________________________ 03194499
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бю дж ету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0810000
Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської

ради________________________________ 03194499
(код П роф ам н ої класифікації видатків та кредитування місцевого бю джету) (найменування відповідального виконавця)

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість

(код за ЄДРПОУ)

14201100000
(код П роф ам ної класифікації видатків та (кол Типової проф ам ної (код Функціональної класифікації (найменування бю дж егної нроф ам и згідно з Типовою проф ам ною

кредитування місцевого бюдж ету) класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бю джету) бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 436 963 гривень, у тому числі загального фонду - 1 436 963 гривень.

Підстави ДЛЯ виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-У1;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р №294-1Х;
4. Закон України "І Іро статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту’' від 22.10.1993 р. № 3551-Х II зі змінами та доповненнями;
5. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-ХИ зі змінами та доповненнями;
6. Наказ Міністерства фінансівУкраїни від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджет ів", зі змінами;
7. Наказ Міністерства соціальної полі гики України від 14.05.2018 № 688 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у га-іузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
8. М іська програма "Соціальний захисі " на 2020-2022 роки, заїверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/60;
9. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
10. Рішення Миколаївської міської ра.чи віл 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до ріііісння міської ради від 20.12.2019 № 56/70 
"Про бюджет міста Миколаєва на 2020рік".



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

Забезпечення надання фІЕіансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

9. Напрями використшпія бюджетних коштів

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Забезпечення надання фінансової 
підтримки фомадським 
організаціям ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

1 436 963 0 1 436 963

Усього 1 436 963 0 1 436 963

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:

(грн)

з/п
Найменування місцевої / 
регіона.іьної програми

Загшпліий фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1
М іська програма "Соціальний 
захист" на 202()-2022роки

1 436 963 0 1 436 963

Усього 1 436 963 0 1 436 963



11. Результативні показники бюджетної програми:

І з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

затр ат

кількість одержувачів фінансової 
підтримки осіб облікова картка 62430 62430

продукту

середній розмір фінансової 
підтримки, тис. фн/місяць на одне 
об'єднання.

тис.грн розрахунок 17,107 17,107

еф ективності

питома вага осіб з інвалідністю та 
ветеранів, які отримають в 
громадських об'єднаннях 
доіюмогу у вирішенні питань, від 
загаін,ної чисельності, які 
звернулися за наданням такої 
допомоги

% розрахунок 94,23 94,23

(під/и<

1.1.Чорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

^г^^1)інаисів Миколаївської міської ради

7^

В.Є.Святелик
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)




