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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
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від

02 вересня

2020 року

Бахмач

№ 17/ ^

і

Про затвердження паспортів
бюджетних програм районного
бюджету на 2020 рік
Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту
1.6 наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
„Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,
квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та
аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних
програм” та рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання від 18
грудня 2019 року „Про районний бюджет на 2020 рік”, н а к а з у є м о :
1. Затвердити паспорт бюджетної програми районного бюджету за :
КПКВК 0816083 Проектні, будівельно-ремонтні, роботи, придбання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення жтлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа
Додаток: на 2 арк. у 1 прим.
Начальник управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації
»з

’% '%

*

ч V*/

/

ФУРСОВА

Н

В.о. начальника фінансового

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
Управління соціального захисту населення Бахмацької районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.08.2020 № 17
наказ
Фінансового відділу Бахмацької районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

02.09.2020 №

Ж

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0800000

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації

(К ТГЖ ВК МБ)

0810000

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Бахмацької районної державної адміністрації

(К ТПКВК МБ)

■,

з.

(найменування відповідального виконавця)

0816083

0610

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

Проектні, будівельно-ремонтні, роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення жтлом
_
.
... ..
дітеи-сиріт, дітей, позоавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -7642275,00 гривень, у тому числі загального фонду -_______________ гривень та
спеціального фонду - 7642275,00 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №
2456-17, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Постанова КМУ від 26 червня 2019 року № 616 "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 "Про затвердження порядку та умов надання у 2018 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення жтлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

7.

Мета бюджетної програми: Посилення соціального захисту та соціальної підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
поліпшення їх житлових умов

8.

Завдання бюджетної програми:

N з/п
1

Завдання
Забезпечення придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з
інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

9.

Напрями використання бюджетних коштів:
_______________________________________________ ___________________ ____________________ ,_________________ (грн)
у тому числі бюджет
Напрями використання бюджетних коштів
N з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
розвитку
1
1

2
і іросктш, оудівельно-ремонтш, рооо'і и, придоання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
ж тп гім п іт о й -с и п іт

вітей

О
Л

4

5

6

0

7642275

0

7642275

0

7642275

п п з б л в я е н и х б а т ь к і в с ь к о г о __________

Усього
0
7642275
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

Усього

(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

О
.3

4

Усього
1 1.

0

0

0

0

0

0

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

І Іоказник

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

ол

4

5

6

7

0

7642275

7642275

0

19

19

1

затрат

бюджетний розпис

видатки для забезпечення
передбачених виплат
2

бюджетна
програма

продукту
к іл ь к іс т ь о с іб

о с іб

3

середній розм ір придбання
ж итла на одну особу

4

бюджетна
програма

ефективності
г р и ./

на одну особу

0,00

якості
питома вага н арахованої суми
до ви п лачен ої

то

0/

0

зах

402225,00

402225,00
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Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Зоя ФУРСОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Тетяна ПИРКАЛ
(ініціали та прізвище)

