
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

від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

№

імникягнуиаммм гиішимою рожюрндникі

(№■ с & с /Ж

ПАСПОРТ
бю джет ної програми м ісцевого бюджету на 2022 р ік

1. ______0200000 _____ ______________________________ Виконавчий комітет Миколаївської міської ради_______
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації 
видатків гд 

кредитуванні
місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної-  

класифікації 
видатків Т0

кредитуванні
місцевого бюджету)

3. 021311;
(код Програмної 

класифікації 
видатків т#

кредитуванні
місцевого бюджету)

4. Обсяг бю джетні1* призначень/бюджетних асигнувань - 417 895 гривень, у тому числі загального фонду - 417 895 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3112
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

1040
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту__________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

14549000000
(код бюджету)

Конституція України від 28.06 1996 року №254-к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-\/І (зі змінами);
Закон України * Про Державний бюджет України на 2022 р ік " від 02.12.2021 №1928-ІХ 
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ;
Закон України "ПР° забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13 01 2015 №2342-ІУ;
Закон України "Про соціальну роботу з сімями, дітьми та молоддю" від 21 06 2001 №2558-ІІІ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26 08.2024 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціпьового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бю/
Рішення М иколаївської міської ради від 23 12 2021 №12/189
Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік.

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

№ з/п Цілі державної політики

1
В ирії^ння власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та 
інтерес*# мешканців міста

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення надання соціальних послуг дітям, яки опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей Строк реалізації 2022-2024рр

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих. які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які 
неспроможні або не бажають виконувати виховні функції 417 895 417 895

Усього 417 895 417 895

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 комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки 417 895 417 895

Усього 417 895 417 895

11. Результативні показники бюджетної програми

№  З/П Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 Є 7
1 продукту

кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей ОД календарний план 2 2
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей осіб звітність установ 465 465
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу осіб звітність установ 124 124

2 ефективності
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної 
політики з питань дітей грн. розрахунок 208 497,50 208 497,50

середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних 
заходах державної політики з питань дітей грн розрахунок 898,70 898.70

3 якості
динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної 
політики з питань дітей (порівняно з минулим роком) відс розрахунок 100 100

питома вага дітей,охоплених заходами від кількості дітей.що перебувають на 
обліку служби у справах дітей /^ е ід с розрахунок 100 100

динаміка кількості безпритульних та бездоглянутих дітей у адміністративно- 
териториальній одиниці(порівняно з минулим роком) відс розрахунок 100 100

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керуючий справами виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради


