
ЗАТВЕРД то 
Наказ Міністерства фінансів 
України 
26.08.2014 №836 
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України 
від 15.11.2018 №908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціального захисту населення Покровської 
міської ради Донецької області 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету) 

наказ 
Фінансового управління Покровської міської ради 
Донецької області 

(найменування місцевого фінансового органу) 

15.01.2019 № 12/1 / 4 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 0813210 1050 Організація та проведення громадських робіт 

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170000 гривень, у тому числі загального фонду - 170000 гривень та 

спеціального фонду - гривень. 
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України (Закон від 28,06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УГ). 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 «Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист 

та соціальне забезпечення»,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Рішення Локровської 

міської ради від 20.12.2018 №7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 №7/62-2 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку міста Локровська на 2019 рік». 

6. Мета бюджетної програми: 

Забезпечення організації та проведення громадських робіт 

7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 
1 Забезпечення організації та проведення громадських робіт 

8. Напрями використання бюджетних коштів 
(грн) 

№ 
з/п 

Напрями 
використання 

бюджетних 
коштів 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

у тому числі 
бюджет 

розвитку Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Забезпечення 
організації та 
проведення робіт 

170000 170000 

Усього 170000 170000 
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9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн) 

Найменування 
місцевої/регіональної програми 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Усього 

1 2 3 4 
Програма соціального і 
економічного розвитку міста 
Покровська на 2019 рік 

170000 170000 

Усього 170000 170000 

10. Результативні показники бюджетної програми: 

№ 
з/п Показник 

Одини 
ця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Усього 

1 2 5 4 5 6 7 
1 затрат 
2 продукту 

Кількість працівників осіб Довідка про виконання 
громадських робіт (додаток 3) 

5 5 

о ефективності 
Середні витрати на 
одного працівника 

грн. Довідка про виконання 
громадських робіт (додаток 3) 

34000 34000 

4 якості 

Начальник управління 
соціального захисту населення 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о.начальника фінансового управління а ж М і 

І.П.Бонзюх 
(ініціали та прізвище) 

С.Ю.Тарасова 
(ініціали та прізвище) 


