
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 
Департамент праці та соціального захисту 
               (найменування головного розпорядника 
населення Ужгородської міської ради 
                         коштів місцевого бюджету) 
22 квітня 2019 року  № 18___ 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0800000 
(код) 

 

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

 

2. 0810000 
(код) 

 

Департамент  праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  
 

(найменування відповідального виконавця) 
 

3.         0813192 
(код) 

 

1030 
(КФКВК) 

 

 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність 
яких має соціальну спрямованість                                      
                                                (найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2480000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2480000,00 гривень та 
спеціального фонду 00,00 гривень. 

5.  Підстави для виконання бюджетної програми:  Бюджетний кодекс України,стаття 2 ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 



2 
 

та інших громадян похилого віку в Україні», пункт 22 частини І статті 26 ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні». Рішення XXXIII сесії 
VII скликання Ужгородської міської ради № 1257 від 11.10.2018року «Про Програму підтримки діяльності інститутів громадянського 
суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік», Рішення XXXIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради № 1259 від 11.10.2018 
року «Про Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2019 рік», рішення XXX сесії VII скликання 
Ужгородської міської ради №1370 від 13.12.2018 року «Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік» »,Наказ Міністерства фінансів України № 
1209 від 29.12.2018 року «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»,Наказ Міністерства соціальної політики  
України №688 вд 14.05.2018 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у газеті «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення XXXІV сесії VII скликання Ужгородської міської ради 
№1435 від 28.02.2019 року «Про зміни до Програми діяльності медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2019 рік, 
рішення XXXІV сесії VII скликання Ужгородської міської ради №1452 від 28.02.2019 року «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 
рік», рішення ХХХV сесії VІІ скликання Ужгородської міської ради № 1504 від 18.04.2019 р. "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 
рік"_________________________________________________________________________________________________________________ 

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

№ з/п  Ціль державної політики 

 1. Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки ветеранів війни і праці та осіб з інвалідністю м.Ужгорода 

 

7. Мета бюджетної програми  Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю,  діяльність яких 
має соціальну спрямованість 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

 1. Забезпечення фінансовою підтримкою діяльність громадських організацій міста соціального спрямування 

 2. Фінансова підтримка  медико-соціальної та психолого-педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 
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 1 2 3  4   5 

 1. Забезпечення фінансовою підтримкою діяльність громадських 
організацій міста соціального спрямування 

 180000,00 0,00    180000,00 

2. Фінансова підтримка  медико-соціальної та психолого-
педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового 
розвитку 

2300000,00 0,00 2300000,00 

Усього 2480000,00  0,00 2480000,00 

 

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

1. Програма підтримки діяльності 
інститутів громадянського суспільства 
міста соціального спрямування на 2019 

рік 

 180000,00 0,00    180000,00 

2. Програма діяльності медико-
соціального реабілітаційного центру 

«Дорога життя» на 2019 рік 

2300000,00 0,00 2300000,00 

Усього 2480000,00  0,00 2480000,00 

 
 
11. Результативні показники бюджетної програми 
 
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 

інформації 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. затрат      
 Обсяги витрат на фінансову 

підтримку громадських 
організацій міста соціального 
спрямування  

грн. бюджетні 
асигнування 

131000,00 0,00 131000,00 

 Обсяг витрат на фінансову 
підтримку громадських 
організацій міста соціального 
спрямування 

грн. Бюджетні 
асигнування 

49000,00 0,00 49000,00 

 Обсяг витрат на забезпечення 
ефективного розв’язання 
соціальних проблем осіб з 
інвалідністю 

грн. Бюджетні 
асигнування 

2300000,00 0,00 2300000,00 

2. продукту      
  

Кількість громадських 
організацій інвалідів та 
ветеранів 

одн. Рішення сесії 
Ужгородської 

міської ради № 
1257 від 

11.10.2018року 

12               0 12 

 
Кількість громадських 
організацій інвалідів та 
ветеранів 

одн. Рішення сесії 
Ужгородської 

міської ради № 
1257 від 

11.10.2018року 

2 0 2 

 Кількість осіб з інвалідністю, 
що обслуговуються 

осіб Облікові дані 360 0 360 

 Кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 30 0 30 

3 ефективності      
 Середній розмір коштів на 

одну організацію   
грн./на одне 
об’єднання 

розрахунок 10917 0,00 10917 

 Середній розмір коштів на грн./на одне розрахунок 24 500,00 0,00 24 500,00 
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одну організацію   об’єднання 

 Середні витрати на 
перебування однієї дитини 

грн. розрахунок 532,41 0,00 532,41 

 якості      

 Питома вага відшкодованих 
коштів до запланованих 

% розрахунок 100 0,00 100 

 
 
Директор департаменту праці  
та соціального захисту населення 
Ужгородської  міської ради  

 
  
 

 ____________ 
(підпис) 

 
  
 

А. БІКСЕЙ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів та бюджетної політики 
Ужгородської міської ради 
 
Директор департаменту фінансів 
та бюджетної політики 

 
 ____________ 

(підпис) 

 
 Л. ГАХ___ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
Дата погодження  

М. П. 


