
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                   Ужгород                                             № 1935 

 

Про зміни до Програми підтримки 

діяльності інститутів громадського 

суспільства міста соціального 

спрямування на 2020 рік 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка», з метою забезпечення соціального захисту громадян 

міста 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми підтримки діяльності інститутів 

громадського суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік 

затвердженої рішенням XLI сесії міської VІІ скликання 14 листопада 2019 року 

№1729, а саме викласти у новій редакції додатки 1, 2 та 3 до Програми. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

 
Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 



                     Додаток 1 до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми 

підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста 

соціального спрямування на 2020 рік 

                           Тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання 

Програми Усього витрат на 

виконання Програми 
2020 

Обсяг ресурсів усього, у тому 

числі: 
600,0 600,0 

Державний бюджет - - 

Обласний бюджет - - 

Міський бюджет 600,0 600,0 

Кошти не бюджетних джерел - - 

 

 

 

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 



             Додаток 2 До Програми 

 Перелік завдань міської цільової Програми підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста соціального 

спрямування на 2020 рік 

                  Тис. грн. 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансуванн

я 

Етапи виконання Програми Відповідальні 

виконавці І етап 

2020 рік (проект) 

Обсяг 

видатків 

У т. ч. кошти міського 

бюджету 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

 

Всього на виконання програми Міський 

бюджет 

 

600,00 - 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення  

Всього на виконання підпрограми  600,00 600,00 - Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Завдання 1: підтримка інститутів громадянського 

суспільства міста Ужгород соціального спрямування за 

результатами конкурсу 

Міський 

бюджет 600,00 600,00 - 

 

Міський голова                                                                               Богдан АНДРІЇВ 

 

  

 

 

 



Додаток 3 до Програми 

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми підтримки діяльності інститутів 

громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік 

(тис. грн.) 

Відповідальні виконавці,  

ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники 

Код тимчасової 

класифікації видатків 

та кредитування 

2020 рік 

Разом у т.ч. кошти міського 

бюджету 

Разом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
 

Всього на виконання програми 0813192 600,00 600,00 
 

600,00 

Мета: Створення сприятливих умов щодо забезпечення діяльність громадських організацій соціального спрямування 

ТПКВК МБ 
     

Відповідальний виконавець: Департамент праці та соціального захисту населення  

Завдання 1: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість 

Показники виконання: 
     

Показники витрат (вхідних ресурсів): 

Обсяги витрат на фінансову підтримку громадських 

організацій міста соціального спрямування 

 

600,00 600,00  600,00 

Показник продукту: 

Кількість громадських організацій інвалідів та 

ветеранів 

 

30 30  30 

Показник продуктивності (ефективності): 

Середній розмір коштів на одну організацію  

 

20,00 20,00  20,00 

Показник результативності (якості): 

Питома вага відшкодованих коштів до запланованих 

 

100   100 

 

Міський голова                                                                                                                                                 Богдан АНДРІЇВ


