
ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ______0200000_____  ______________________________ Виконавчий комітет Миколаївської міської ради_______
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0 2 1 0 0 0 0
(код Програмної

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0216082
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 6082________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0610________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Придбання житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства______

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 841 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 841 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України " Про Державний бюджет України на 2021 рік " від 15.12.2020 №1082-ІХ;
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 місц&вих бюджетів та звітів про їх виконання";
Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки від 20.12.2019 №56/60
Рішення ММР №8/4 від 19.08.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24 12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік". 
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.09.2021 №940

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

І№ з/п | Цілі державної політики



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення житлом окремих категорій населення

| 1 |Поліпшення житлових умов для окремих категорій населення"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення 2 841 700 2 841 700

Усього 2 841 700 2 841 700

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 Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки 2 841 700 2 841 700

Усього 2 841 700 2 841 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на придбання житла тис.грн. звітність установ 2841/7) 2 841,7
2 продукту

кількість квартир, які планується придбати од- звітність установ _______ 10 10
3 ефективності

середні витрати на придбання однієї квартири грн. Ірозрахунок 284 170 284 170
4 якості / 7

динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком відс. Ірозрахунок 100 100

Керуючий справами виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради

/Я

'^^ірйіі^'ірінансів 
іської ради

(підпис)

?та погодження

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)


