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

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

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

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради 
06.02.2019р. № 3 6 / 1 0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

30000__________ Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

10000__________ Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

13191__________  __________1030__________ Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці______
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

ісяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 494 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 494 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень

дстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. № 2456Л/І.
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.18 р. № 2629Л/ІІІ.
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3551-XII.
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
зціальний захист та соціальне забезпечення".
Міська програма "Соціальна підтримка учасників антитерористичної опебраціїта членів їх сімей", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 р. № 13/11 зі змінами.
Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки", завтерджена рішенням Миколаївської міської радивід 23.12.2016 р. № 13/10 зі змінами.
. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік". 
іта бюджетної програми
безпечення соціального захисту ветеранів війни та праці__________________________________________________________________________________________________________________________________

вдання бюджетної програми:
Завдання

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці



зпрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

Усього

2 3 4 5 6
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці 12494400,00 12494400,00

Усього 12494400,00 12494400,00

грелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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

з програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки" 4299500,00 4299500,00
а програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. 2702900,00 2702900,00

Усього 7002400,00 7002400,00

ззультативні показники бюджетної програми:

ІП Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

г

і І кількість отримувачів виплат осіб | заявки районних УСВіК 884]І........ ..... ......... і 884
гивності

1 середній розмір витрат на здійснення виплат грн/місяц на 
одну особу

розрахунок 1 177,83 1 177,83

иректор департаменту праці та 
оціального захисту населення
Миколаївської міської ради _____________________________  _____________ С.М. Василенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЮГОДЖЕНО:

иректор департаменту фінансів 
Миколаївської міської ради

(підпис)
______ В. Є. Святелик
(ініціали та прізвище)




