
ЗАТВЕРДОКЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року наше
[у редакцй наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року на 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ] розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 06.02.2019р. Ма 36/10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

  

0800000 департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0810000 департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(ктпквк МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначеньібюджетних асигнувань - 2 232 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 232 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Коституція України від 28.06.1996р. МЕ 254/96 - ВР;
2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. М! 2456 - ХІІ;
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. М! 2629 - ХІІІІ;
4.3акон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисгу" від 22.10.1993 року М! 3551 -ХІІІ (зі змінами);

5. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року М! 3721 -ХІІ (зі змінами);

6. Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 року М! 1584 - ІІІ (зі змінами);

7. Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної попіціїі деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 року М! 203/98 - ВР (зі

змінами);

8. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовоспужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 року М! 2011 - ХІІ (зі змінами);

9.3акон Україн "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 року М! 3745 - ХІІ (зі змінами);

10. Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року М! 1697 - ХІІІ (зі змінами);

11.3акон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи" від 28.02.1991 року М! 796 - ХІІ (зі змінами);

12. Закон України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 року М! 76 - Х/ІІІ (зі змінами);

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року М! 354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального корисгування" (зі змінами);

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.202 року М! 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів та здійснення заходів з виконання державних програм соціального

захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету (зі змінами);

 

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року М! 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (зі змінами);

16. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року М! 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціпьового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

17. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року М! 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і резуптативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціальний захист та соціальне забезпечення";

18.Міська програма "Соціальний захист" на 2017 - 2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 року М! 13/10 (зі змінами);

19. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 р. М! 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".



6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинківі квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

7. Завдання бюджетної програми:

не з/п Завдання

1 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

 

 

   
 

В. Напрями використання бюджетних коштів:

не з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тощщгшітїуюджет Усього

Забезпечення піпьг з оплати п 2232000.00 2232000.00

Усього 2232000.00 2232000.00

 

9. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

м І Загальний Усього

Міська л а "Соціальний захист на 2017-2019 2232000.00 2232000.00

Усього 2232000.00 2232000.00

 

10. Результативні показники бюджетної програми:
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

  
 

На 3," Показники 03:53?! джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення надання пільг : послуг зв'язку

предуту
. . . . . . . дані нарахування піпьг на послуги

1 кшьшсть отримуваЧІв ПІПЬГ на оплату послуг зв язку (користування телефоном), осіб зв'язку районних управлінь 6.039 6.039

. . . . , . . дані нарахування піпьг на послуги
2 кількість отримувачнв ПІПЬГ на оплату послуг зв язку (встановлення тепефоннв). осіб зв'язку районних управлінь 21 21

ефективності

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку
(користування телефоном): грн. розрахунок 3018 3018

середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення
2 телефонів). грн. розрахунок 67.20 67.20

якості

1 [питома вага пільговиків, які отримали пільгові поспуги % розрахунок 100.00 100.00

Директор департаменту праці та
соціального захисту населення
Миколаївськоїміськоі'ради С.М. Василенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївськоїміськоі'ради В.Є. Сеятепик

(підпис) (ініціали та прізвище)

 


