
ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту праці та соціального захисту 
населення Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради 
06.02.2019р.  № 36/10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

300000__________ Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської м іської ради_______________________________________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

В10000__________ Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської м іської ради_______________________________________________________________________________
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

310160__________ __________0111__________  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 929 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 46 474 800,00 гривень та спеціального фонду - 454 200,00 гривень 

ідстави для виконання бюджетної програми:

онституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. № 2456Л/І), Закон України від 23.11.2018 № 2629Л/ІІІ "Про державний бюджет України на 209 рік", 
акон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік". Програма розвитку 
ісцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки.

Іета бюджетної програми
ерівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

авдання бюджетної програми:

1 Завдання
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

Іапрями використання бюджетних коштів: (грн)

і/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

2 3 4 5 6



Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту 
населення 46474800,00 46474800,00

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 354200,00 354200,00 354200,00
Проведення капітального ремонту 100000,00 100000,00 100000,00

Усього 46474800,00 454200,00 454200,00 46929000,00

зрелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (гри)

Найменування місцевої 1 регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

зма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки 964396,00 454200,00 1418596,00
Усього 964396,00 454200,00 1418596,00

ізультативні показники бюджетної програми:

ГП Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

11 Кількістьштатних одиниць | шг.од |штатний розпис | 200,00| | 200,00
сту

1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од.

Щомісячна Інформація про діяльність 
районних управлінь соціальних виплат і 
компенсацій ДПСЗН ММР; регістри 
реєстрації вхідної кореспонденції, заяв, 
звернень, скарг

65 600 65 600

2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів ОД.
Рішення виконавчого комітету ММР, 
розпорядження міського голови 70 70

ІВНОСТІ
1 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 0,350 0,350
2 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 328,000 328,000
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн розрахунок 232,374 232,374
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування тис.грн. Кошторис на 2019 рік 354,200 354,200

пг
11 Кількість одиниць придбаного обладнання | од. |Договір на придбання обладнання | | 28| 28

вності
1 |Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис.грн (розрахунок | | 12,650| 12,650

1 Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в 
експлуатацію придбаного обладнання тис.грн розрахунок 0 0

3 Проведення капітального ремонту
У

1 Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од.
Договір на проведення капітального 
ремонту 2 2

зності
11 Середня вартість ремонту одного об'єкта > тис.грн [розрахунок 50 000| 50,000



Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що 
потребують ремонту % розрахунок

Директор департаменту праці та 
соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

Директор департаменту фінансів 
Миколаївської міської ради

(підпис)

100,00 100,00

С.М. Василенко

(ініціали та прізвище)

В. Є. Святелик

(ініціали та прізвище)


