
 

                 

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                    Наказ Міністерства фінансів України 

                                    26.08.2014  № 836 

                                    (у редакції наказу Міністерства фінансів України 

                                    від 29 грудня 2018 року №1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ / розпорядчий документ 

Управління соціального захисту населення, сім`ї та 

праці Чортківської міської ради                                               

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ  

10.10.2019 №30-од 

 

  

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

  

 

1.     0800000         Управління соціального захисту населення, сім`ї та праці Чортківської міської ради                                
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

2.     0810000       Управління соціального захисту населення, сім`ї та праці Чортківської міської ради  

    (КПКВК МБ)                                                          (найменування відповідального виконавця) 

  

3. 0813210    1050   Організація та проведення громадських робіт 

   (КПКВК МБ)  (КФКВК)
1
                (найменування бюджетної програми)  

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21 000 гривень, у тому числі загального фонду –21 000 гривень та 

спеціального фонду –0 гривень.  

      5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 
Бюджетний кодекс України;  

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VІІІ; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Закони України про соціальний захист населення 



Наказ Міністерства соціальної політики  України від 14.05.2017р. № 688 «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 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних 

програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами) 

Рішення сесії міської ради від 21.12.2018 року № 1355 «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Рішення сесії міської ради від 12.12.2017 року № 883 «Про затвердження Програми організації громадських робіт для тимчасової 

зайнятості населення у м.Чорткові на 2018-2020 роки». 
Рішення сесії міської ради від 03.10.2019 року № «Про внесення змін до рішення міської ради №1355 від 21.12.2018 «Про  міський бюджет на 2019 рік». 

 

     6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

 
№з/п Ціль  державної політики 

1  Забезпечення організації та проведення робіт для тимчасової зайнятості населення, поліпшення ситуації на ринку праці   

 

     7. Мета бюджетної програми: : Забезпечення організації та проведення робіт  

     8. Завдання бюджетної програми 

№з/п Завдання 

1. Забезпечення організації та проведення робіт 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд в т.ч. бюджет 

розвитку 

Усього 

1 2 3 4  5 

1 Забезпечення організації та проведення робіт 21 000 - - 21 000 

Усього 21 000 - - 21 000 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                         (гривень)  
№з/п 

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний  фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1. Програма організації громадських робіт для тимчасової зайнятості населення у 

м.Чорткові на 2018-2020 роки». 

21 000 - 21 000 



 Усього 21 000 - 21 000 
 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний  фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Показники затрат         грн. кошторис доходів і 

видатків 
21 000  21 000 

2 Показники продукту      
 кількість працівників, осіб. осіб статзвіт 10 - 10 

 Показники ефективності осіб статзвіт    

 середні витрати на одного працівника, грн осіб статзвіт 2100  2100 

    

 
 

Т.в.о.начальника управлінн                                               __________          І.М.КОЦЮК 
                                                                                                                         (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

 
Фінансове управління Чортківської міської ради 

 

Начальник  фінансового управління                                __________           Н.І. БОЙКО 
                                                                                                                                 (підпис)                         (ініціали та прізвище)    

 
м.п. 


