
ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ М іністерства ф інансів 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 гоповиого розпорядника коштів місцевого бюджету) >у

ПАСПОРТ
бюджет ної програми місцевого бюджету на 2022 рік

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0200000
(код Програмної

Виконавчий комітет М иколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0210000
(код Програмної

Виконавчий комітет М иколаївської м іської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0213241
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 14549000000

(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/бю джетних асигнувань - 4 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 493 300 гривень та спеціального ф онду - 406 700 гривень

5. Підстави для виконання бю джетної програми

Конституція України від 28.06 1996 № 254-К/96-ВР із змінами та доповненнями 
Бюджетний кодекс України № 2456Л/І від 08 07.10 із змінами;
Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік " від 02 12.2021 № 1928-ІХ 
Закон України "Про соціальні послуги" від 17 01.2019 № 2671-VII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 "Соціальний захист" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20 12.2019 №56/60(зі змінами та доповненнями)
Рішення Миколаївської міської ради від 19 07.2018 №49/195 "Про створення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО та затвердження його Положення"
Рішення Миколаївської 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 бю джетної програми

І№  з/п Цілі держ авної політики

1
Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів 
мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

І№ з/п Завдання
1_____[Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту_______________________

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень



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

1 2 3 4 5

1
Здійснення діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради ‘ Міський центр 
підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО’ 4 493 300 4 493 300

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 406 700 406 700
Усього 4 493 300 406 700 4 900 000

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

№ з/п Найменування м ісц ев о ї/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний ф онд | Усього
1 2 3 4 5
1 Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки 4 493 300 406 700І 4 900 000

Усього 4 493 300 406 700( 4 900 000

11. Результативні показники бю джетної програми

№  з /п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний ф онд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість інших установ та закладів соціального захисту од. Положення 1 1
кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту 
(міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО) од штатний розпис 20 20

обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування гри кошторис 406 700 406 700

2 продукту

кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального 
захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів 
АТО)

осіб журнал реєстрації 1 500 1 500

кількість одиниць придбанного обладнання (міський центр підтримки внутрішньо 
переміщених осіб та ветеранів АТО) од. рахунок-фактура, накладна 1 1

3 ефективності
середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах 
соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та 
ветеранів АТО)

грн. розрахунок 13 154 13 154

середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших 
установах та закладах соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо 
переміщених осіб та ветеранів АТО)

гри розрахунок 2 996 2 996

середні видатки на придбання одиниці обладнання (міський центр підтримки 
внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО) грн розрахунок 406 700 406 700

4 якості
кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах 
соціального захисту (міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та 
ветеранів АТО)

од відомість надання послуг 13 000 13 000

динаміка "кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших 
установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком) 
(міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)

ВІДС / розрахунок 26,7 26,7

економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в 
експлуатацію придбанного обладнання (порівняно з минулим роком) (міський 
центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО)

/1 розрахунок 0 0

Керуючий справами виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради

іамвнту фінансів 
Ікої міської ради

Андрій ВОЛКОВ

(підпис) (ініціали/ініціап, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

МП

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)


