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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції накату Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.10.2020 № 127-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 .

2.

3 .

___________________0100000_______________________  Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___________________ 0110000_______________________  Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця )

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
(код Типовоі програмної (код Функціональної класифікації класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 
класифікації видатків та видатків та кредитування

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

0113242 3242 1090

04391434
(код за ЄДРПОУ)

04391434
(код за ЄДРПОУ)

18512000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 660 000 гривень, у тому числі загального фонду 660 000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
%

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
-Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
- Закон України «Про Державний бюджет У країни на 2020 рік»;
- Рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2019 «Про бюджет Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік» зі змінами;
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики

1 ' Забазпечення надання матеріальної допомоги людям.які потребують соціальної допомоги



7. Мета бюджетної програми Надання матеріальної допомоги людям.які потребують соціальної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги 660 ооо 660 000

Усього 660 000 660 000

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

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1 Програма соціального захисту населення на території Миколаївської сільської ради
на 2018-2020 роки 585 000 585 000

2 Положення про призначення заохочувальної с типендії спортсменам, вихідцям 
Миколаївської сільської ради у 2020 році за призові спортивні досягнення 75 000 75 000

Усього 660 000 660 000
11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Витрати на осіб, яким буде надана одноразова грошова 
допомога, в тому числі: тис.гри. кошторис 660,000 660,000

Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в 
системі соціального страхування грн. Розрахунок до 

кошторису 5 000 5 000

Щомісячна стипендія спортсменам,вихідцям Миколаївської 
сільської ради за призові спортивні досягнення гри. Розрахунок до 

кошторису 75 000 75 000

Надання одноразової грошової допомоги в зв'язку з тяжкою 
або тривалою чи раптовою тяжкою хворобою Грн.

Розрахунок до 
кошторису 205 000 205 000



Надання одноразової матеріальної допомоги особам, 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 
категорії та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 
нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

гри.
Розрахунок до 

кошторису 3 000 3 000

Надання одноразової матеріальної допомоги почесним 
донорам України на поліпшення матеріально-побутових 
умов проживання

грн.
Розрахунок до 

кошторису 7 000 7 000

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 
АТО, у тому числі і яким встановлено статус "Інвалід 
війни"-на поліпшення житлово-побутових умов 
проживання

грн.
Розрахунок до 

кошторису 112 500 112 500

Надання одноразової матеріальної допомоги матерям 
загиблих учасників АТО на поліпшення житлово-побутових 
умов проживання

грн. Розрахунок до 
кошторису 50 000 50 000

Падання одноразової матеріальної допомоги учасникам 
бойових дій на території інших держав до відзначення Дня 
вшанування

грн.
Розрахунок до 

кошторису 12 000 12 000

Надання одноразової грошової допомоги в зв'язку з 
скрутним матеріальним становищем грн.

Розрахунок до 
кошторису 105 500 105 500

Надання одноразової матеріальної допомоги 
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом 
та членам їх сімей для поліпшення житлово-побутових умов 
проживання

грн.
Розрахунок до 

кошторису 1 000 1 000

Організація оздоровлення учасників бойових дій,які 
перебувають на обліку,для лікування у санаторно- 
курортних закладах

грн.
Розрахунок до 

кошторису 30 000 30 000

Виплата щомісячної стипендії інвалідам та учасникам 
бойових дій Великої Вітчизняної війни

грн.
Розрахунок до 

кошторису 9 000 9 000

Передплата періодичних видань пільговим категоріям 
населення грн.

Розрахунок до 
кошторису 45 000 45 000

2 продукту
Кількість осіб, яким буде надана одноразова грошова 
допомога осіб

Розрахунок до 
кошторису 150 150

3 ефективності

Середній розмір одноразової грошової допомоги ірн.

Розрахунок 
(відношення загальної 
суми на лопомоги/к-ть 

осіб)

4 400 4 400



Середній розмір допомоги на поховання грн. Розрахунок до 
кошторису

500 500

Середній розмір допомоги на лікування грн. Розрахунок до 
кошторису 10 000 10 000

Середній розмір допомоги для почесного громадянина грн.
Розрахунок до 

кошторису
1 000 1 000

Середній розмір допомоги учасникам бойових дій на 
території інших держав до відзначення Дня вшанування

грн.
Розрахунок до 

кошторису
1 000 1 000

Середній розмір допомоги військовослужбовцям, які 
проходять службу за контрактом та членам їх сімей для 
поліпшення житлово-побутових умов проживання

грн.
Розрахунок до 

кошторису
1 000 1 000

Середній розмір допомоги учасникам АТО грн.
Розрахунок до 

кошторису
1 500 1 500

Середній розмір допомоги сім’ї загиблого грн.
Розрахунок до 

кошторису
25 000 25 000

Середній розмір допомоги в зв'язку з скрутним становищем грн. Розрахунок до 
кошторису

10 000 10 000

Середній розмір відшкодування путівки на лікування грн.
Розрахунок до 

кошторису 10 000 10 000

Середній розмір щомісячної стипендії інвалідам та 
учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни

грн.
Розрахунок до 

кошторису
250 250

Середній розмір щомісячної стипендії 
спортсменам,вихідцям Миколаївської сільської ради за 
призові спортивні досягнення

грн.
Розрахунок до 

кошторису
3 000 3 000

4 ЯКОСТІ

відсоток отриманої одноразової допомоги відс. 100 100

Керівник установи - головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Миколаївської сільської ради 
Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового 
органу.

' Дата погедж еиня 27.10.2020

Вікторія НЕПИЙВОДА____________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікіорина ПАШКУРОВА
( ін іц іа л и /ін іц іа л ,  п р ізви щ е )

/
/

М. П.


