
( ( ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради 

(найменування головного розпорядника 

2 8 . 0 1 . 2 0 2 0 р . № 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

коштів місцевого бюджету) 

1. (0200000 ) Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради 04051052 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ) 

2. (0210000 ) Виконком міської ради 04051052 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 

3. ( 0213242 ) 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 02205100000 

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 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/бюджетних асигнувань -866000 гривень , у тому числі загального фонду 
гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Закон України»Про місцеве самоврядування в Україні» 

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р.№1147 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р .№836 
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р .№648 

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р .№608 
Конституція України,Бюджетний кодекс України 

Закон України «Про державний бюджет України» 

866000 гривень та спеціального фонду - 0 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
№ 
з/п 

Ціль державної політики 



Мета бюджетної програми { 

Здійснення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

8. Завдання бюджетної програми 
№ 
з/п Завдання 

1 Соціальний захист та соціальне забезпечення громадян 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

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

І 2 3 4 5 
1 Соціальний захист та соціальне забезпечення громадян 8 6 6 000 0 866 0 0 0 

Усього 866 000 0 866 000 

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

№ 
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 5 
Усього 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 
з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 3 4 5 6 7 
1 затрат 

Кількість прийнятих заяв,для виплати матеріальної допомоги од. Розрахункові дані 500 ,00 0 ,00 500 ,00 

2 продукту 
Кількість людей,яким надано матеріальну допомогу осіб Розрахункові дані 500 ,00 0 ,00 500 ,00 

3 ефективності 
Середні витрати на одну людину грн. Розрахункові дані 3 0 0 0 , 0 0 0 ,00 3 0 0 0 , 0 0 



Міський голова 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

І. Мостовик 
(ініціали/ініціал, прізвище) 


