
1.  ( 0800000 )

(код)

2.  ( 0810000 )

(код)

3.  ( 0813049 )  ( 1040 )

(код) (КФКВК)

№

з/п

1

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

Ціль державної політики

Реалізація пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та пітримка розвитку відповідального батьківства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

8. Завдання бюджетної програми

(найменування відповідального виконавця)

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –462600 гривень , у тому числі загального фонду – 462600 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів" із змінами, постанова КМУ від 30 травня 2018 року № 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки 

розвитку відповідального батьківства" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209  "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 

України",  рішення XXXV сесії VII скликання Ужгородської міської ради №1504 від 18.04.2019 року "Про зміни до бюджету міста на 2019 рік",розпорядження міського голови № 268 від 

19.06.2019 року "Про внесення змін до розподілу  видатків бюджету міста Ужгород  на 2019 рік по субвенції з державного бюджету".

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника )

 Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ №34 від 21 червня 2019 року

Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 462 600

0 462 600

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 462600,00

2

осіб 0,00 284,00

3

середньорічна кількість одержувачів відшкодування послуги з 

догляду за дитиною до трьох років " муніципальна няня"

очікувана кількість 

одержувачів
284,00

ефективності

Витрати на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох 

років " муніципальна няня"

рішення ХХХV сесії VII 

скликання Ужгородської 

міської ради від 18.04.2019 

року №1504  „Про зміни до 

бюджету міста на 2019 

рік”,розпорядження 

міського голови № 268 від 

19.06.2019 року "Про 

внесення змін до розподілу  

видатків бюджету міста 

Ужгород  на 2019 рік по 

субвенції з державного 

бюджету".

462600,00

продукту

2 4 5

затрат

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років " муніципальна няня" 462 600

Усього 462 600

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

Завдання

Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років " муніципальна няня"

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3



грн. 0,00 1626,00

4

% 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

100,00

М.П.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення А.БІКСЕЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

24 червня 2019 року

Л.ГАХ

середній розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до 

трьох років " муніципальна няня"
відповідно до постанови 1626,00

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
(ініціали/ініціал, прізвище)

якості

питома вага відшкодованих коштів до нарахованих розрахунок


