
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Милстерства фӀнансӀв УкраУни 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакци наказу МӀнӀстерства фӀнансӀв УкраӀнн вщ 29 грудня 2018 року № 
1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Управлшня соцӀального захисту населення Подшьсько'1 районно'1 у 
м.Полтав! ради_______________________________________________________

(нанменування головного розпорядннка коштӀв мӀсцевого бюджету)

В1д 06 . 0 6 . 2020 р. № /4

Паспорт
бюджетноТ програми МӀСцсвого бюджсту на 2020 рж

1. 0800000

Унраи.ӀПӀӀШӀ с о ц Ӏ а л ы ю г о  з а х и с т у  н а с с л е н н я  

П о д Ӏ л ь с ь к о Ӏ  р а й о н н о Ӏ  у  м .П о л т а в Ӏ  р а д н 03195300
(код Програмно'1 класифӀкацп вндаткӀв т а  кредитування мӀсцевого бюджету) (нанм енуванӀӀя головного  розпорядни ка кош тӀв м Ӏсцевого  бю дж ету) (код за €ДРПОУ)

2. 0810000

УправлӀння сощалыюго захисту насслення 
НодӀльськоТ районноТ у м.Полтав! радн

03195300
(код  ПрограмноӀ класифӀкацп вндаткӀв т а  кредптування МӀсцевого бю джету) (нанменування вӀдповщапьного виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0813210 3210
ОргашзацӀя та провсдсиия громадськпх 

1050 робгг 5310136700
(код ПрограмноУ класифӀкацӀӀ видатм в та кредитування мӀсцевого бюджету) (кодТнпово'1 програмноӀ класифӀкащӀ 

ВӀщаткӀв та  кредитування мӀсцевого 
бюджету)

(код ФункщональноӀ класифӀкацп (найменування бюджетноӀ програми зпдно з Типовою програмною 
видаткӀв та креднтування бюджету) класифӀкащею видаткӀв та кредитування мӀСцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -353 700, 00 гривень, у тому числӀ загалыюго фонду -353 700, 00 гривень та спецӀального фонду -0, 00 гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетноТ програми:
Конститущя УкраӀни; Бюджетний Кодекс УкраТни вщ 08.07.20Юр. № 2456 - VI; Закон УкраТни "Про Державний бюджет на 2020 рж" вщ 14.11.2019 року № 294-ӀХ; Закон УкраТни вщ 21.05.1997 

року № 280/97-ВР "Про мюцеве самоврядування в Украпй"; Положення про Управлшня соцӀального захисту населення ПодӀльськоТ районноТ у м.ПолтавӀ ради; Правила скпадання паспортӀв 
бюджетних програм та звЫ в про Ӏх виконання, затверджених наказом МӀнӀстерства фӀнансӀВ УкраТни вӀд 26 серпня 2014 року № 836 (з1 змӀнами та доповненнями); РӀшення сорок третьоТ сесп' 
ПодӀльськоТ районноТ у м.ПолтавӀ ради сьомого скликання вщ 24.12.2019 року "Про районний бюджет на 2020 рк".

6. Ц,1Л1 державноӀ полӀтики, на досягнення яких спрямована реалӀзацӀя бюджетноТ програми

N з/п Цшь державноТ полӀТИКИ

1 Додаткове стимулювання мотиваци до праш, матерӀальна пӀдтримка безробӀтних; органӀзащя оплачуваних громадських робгг, якӀ мають суспшьно-корисну значимӀсть, та шших робӀт тимчасового 
характеру

7. Мета бюджетноТ програми
Оргашзащя та проведення громадських робТт

8. Завдання бюджетноТ програми
N з/п Завдання

1 Додаткове стимулювання мотивацй до пращ, матерӀальна шдтримка безробггних; органӀзащя оплачуваних громадських робгг, якӀ мають суспӀльно-корисну значимють, та шших робӀт тимчасового 
характеру



9. Напрями використання бюджетних кошлв
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштӀВ Загальний фонд Спещальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Оргашзащя та проведення громадсышх робИ 353700,00 0,00 353700,00

Усього 353700,00 0,00 353700,00
ПерелӀК МӀСцевих / регӀональних програм, що виконуються у склад! бюджетно'1 програми:

гривеиь
N з/п Найменування МӀСцево'1 / репональноГ програми Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативш показники бюджетно'1 програми:

N з/п Показник Одиниця вимӀру Джерело ӀнформацӀТ Загальний фонд Спещальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат грн. кошторис 353700,00 0,00 353700,00

кшыасть пращвникӀВ ,яю звернулися для виконання 
громадських робӀТ ОСӀб заява 10,00 0,00 10,00

КӀлькӀсть працӀвникӀВ, яким надаш громадськӀ роботи ОСӀб наказ 10,00 0,00 10,00
п р одук ту

кӀлькӀсть пращвниюв,яким виплачуеться заробӀтна плата на 
громадських роботах ОСӀб ВӀДОМЮТЬ 10,00 0,00 10,00

еф ек ти вн остӀ
середньомӀсячний розмӀр заробггноТ плати на громадських 

роботах (з нарахуваннями на заробӀтну плату)
грн./особу розрахунковий показник 35370 0,00 35370

ЯКОСТӀ

ГӀитома вага КӀЛькостӀ ос1б,що звернулися за наданням 
громадських робӀт до кшькоси осӀб, яким надано громадсью 

роботи
% розрахунковий показник 100,00 0,00 100,00

_____ Андрш Каркач_____
(ӀШщалиЛшщал, прӀзвище)

Свплаиа Шклнр
(ӀӀПщалиЛнӀЦӀал, прӀзвище)

Заступник голови радн з пптань дӀяльностӀ виконавчогч> органу - началышк управлӀпня

(ПӀДПИС)


