
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

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради 04056612
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради 04056612
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0213140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) 14201100000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12404264 гривень, у тому числі загального фонду - 12404264 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями:
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами:
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-ІХ:
Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 № 375-VI із змінами та доповненнями ;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту від 13.08.2019 №2881 "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;
Наказ Мінсоцполітики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне 
забезпечення"
Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12 2018 № 49/12,
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.19 № 56/70;



Рішення миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.10.2020 №57/397
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п Цілі державної політики
1 Забезпечення захисту прав дітей

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання

І _ _ ! _____ Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 є

1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки. 12 404 264 12 404 264

Усього 12 404 264 12 404 264

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
1 Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки 12 404 264 12 404 264

Усього 12 404 264 12 404 264

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П о ка зн и ки О д и н и ц я
в и м ір у

Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку осіб
данні служби у справах дітей 
Миколаївської міської ради, розрахунок 
до кошторису

1 785 1 785

кількість придбаних путівок на відпочинок дітей О Д .

данні служби у справах дітей 
Миколаївської міської ради, розрахунок 
до кошторису

1 785 1 785

2 ефективності
Середні витрати на відпочинок однієї дитини грн розрахунок 6 949,17 6 949,17
Середня вартість однієї путівки на відпочинок грн розрахунок 6 949,17 6 949,17

3 Я К О С Т І

Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим 
роком) % розрахунок -11,1 -11,1



Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у місті, які 
потребують соціальної уваги та підтримки___________________________________ % розрахунок

В.І.Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

22,5

В. Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)


