
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. __0813210__  
(код) 

 

_1050__  
(КФКВК) 

 

 Організація та проведення громадських робіт ________________________________________________ 

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _20000,00_ гривень, у тому числі загального фонду _20000,00_ гривень та 
спеціального фонду __0,00_ гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 



2 
 
29.12.2018 №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення ХХХІІ сесії VІІ скликання Ужгородської 
міської ради № 1386 від 18.01.2019 р. "Про зміни та доповнення до Програми зайнятості населення на період до 2020 року", 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 населення 

 

 

7. Мета бюджетної програми   Організація та проведення громадських робіт _________________________ 

 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

 1 Організація та проведення громадських робіт 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                     гривень 

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

 1 2 3  4   5 

1  Організація та проведення громадських робіт 20000,00  0,00  20000,00  

Усього 20000,00  0,00  20000,00  
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10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

1 Програма зайнятості населення на 
період до 2020 року 

20000,00  0,00  20000,00  

Усього 20000,00  0,00  20000,00  

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 затрат      
 Обсяг видатків для організації 

та проведення громадських 
робіт (50% співфінансування з 
міським центром зайнятості) 

грн. бюджетні асигнування 

 

20000,00 0,00  20000,00 

2 продукту      
  Кількість осіб задіяних в 

громадських роботах 
осіб на 1 
місяць 

трудовий договір 2 0 2 

3 ефективності      
 Середні витрати на одного 

учасника громадських робіт 
(50% співфінансування з 
міським центром зайнятості) 

грн. розрахунок 10000,00 0 10000,00 
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4 якості      
 Динаміка збільшення кількості 

осіб, задіяних в проведенні 
громадських робіт 

% 

 

розрахунок 100 Х 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 Ужгородської міської ради 

 
 ____________ 

(підпис) 

 
 ___Л. ГАХ___________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 
Дата погодження  

М. П. 


