
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 документі и п с и  / р и л ш р я д л г ш  л

'  Ч  (Найменування головного розпорядникаґ7іиліщк&.? їїит ш  Яіїи/
коштів місцевого бюджету)

а  Л£'Л0 №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

2 . 0110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ВИКОНАВЧИИ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
(найменування відповідального виконавця)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

0113242 3242 1090
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

(найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

02100000000 
(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 12000000 гривень, у тому числі загального фонду 12000000 гривень та спеціального 
фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 27 липня 
2011 року №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 
що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний 
захист та соціальне забезпечення», рішення 37 сесія обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №750 «Про Комплексну цільову 
програму соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 
року № 885 „Про обласний бюджет на 2020 рік”.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення найбільш вразливих та соціально незахищених громадян області, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

грошовою допомогою.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у сім’ях яких склалися ( з незалежних від них 

причин) обставини, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги.



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Підтримка малозабезпечених верств населення, які 

опинилися у складних життєвих обставинах.
12000000 0 12000000

Усього 12000000 0 12000000

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 Комплексна цільова програма соціального захисту 

населення Вінницької області на 2019-2021 роки
12000000 0 12000000

Усього 12000000 0 12000000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат
Кількість коштів виділених 
на надання адресної 
допомоги незахищеним 
верствам населення

грн. Кошторис 12000000 0 12000000

продукту
Кількість отримувачів 
адресної допомоги од.

Положення про порядок використання 
коштів обласного бюджету для надання 6480 0 6480



грошової допомоги громадянам, 
затвердженого рішенням 18 сесії 

обласної Ради 6 скликання від 
08.11.2013р. №585 (зі змінами)

ефективності
Середній розмір витрат на 
одного отримувача адресної 
допомоги грн.

Розрахунково (співвідношення 
загальної суми за кошторисом до 

кількості осіб, які потребують 
допомоги)

1852 0 1852

якості
Динаміка отримувачів 
адресної допомоги в 
порівнянні з попереднім 
роком

% Електронна реєстрація 100 0 100

Голова обласної Ради 

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

директора департаменту 
ржадміністрації

А.Д.ОЛІЙНИК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

*/т

СІВ
І.В.ЗУБАНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


