
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови від
а и п -  М )ІС І

А?. 2020 року.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 0200000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради і І 04060789

2.
(КПКВК МБ) 

0210000
(найменування головного розпорядника) 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
код за ЄДРПОУ 

04060789

3
(КПКВК МБ) 

0213123
(найменування відповідального виконавця) 

3123 1040 Заходи державної політики з питань сім’ї
код за ЄДРПОУ

6810700000
(КПКВК МБ) КТПКВ МБ

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-
КФКВ МБ (найменування бюджетної програми)

986.0 гривень,у тому числі загального фонду- 986,0 гривень та спеціального фонду-
код бюджету 

0.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної поогоами
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-У1 (зі змінами), закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік » від 14.11.2019 року, 
закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ПІ (зі змінами), закон України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», наказ 
Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 зі змінами від 
30.09.2016р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679 ), наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 14.05.2018 № 688, Міська соціальна програма " Сім'я ", 
затверджена рішенням сесії міської ради від 21.12.2018 року, рішення ЬХУІ сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік". Рішення 
ЬХХІІІ ( позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020 року. "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік,"
6. Пілі леожавної політики, на досягнення яких споямована оеалізаиія бюджетної поогоами

№ з/п Піль деожавної політики
Забезпечення оеалізанії деожавної політики з питань сімї

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики з питань сімї

8. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання

1 Проведення заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів:
______________(  Г П Ц



N з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Проведення заходів, спрямованих на підтримку сім’ї, демографічний 
розвиток 986,00 0,00 986,00

Усього: | 986,00 0,00 £>86,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------!_____(грн.),

Н айм енування м ісцево ї/регіонально ї програм и загальн и й  ф онд спец іальни й  ф онд Усього
1 1 2 3 4

Міська соціальна програма" Сім'я " на 2019 - 2021 роки 986,00 986,00

1 і
Усього 986,00 0,00 986,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
П оказники затрат

1.1 Обсяг видатків грн. Рішення сесії 986 986
показники продукту

1.2 кількість регіональних заходів державної політики з питань сім’ї од. календарний план на 2020 рік 1 1

1.3
кількість учасників міських заходів державної політики з питань 
сім’ї

осіб. календарний план на 2020 рік 5 5
( 2 - відзначених) ( 2 - відзначених)

показники еф ективності 0

1.4
середні витрати на проведення одного міського заходу державної 
політики з питань сім’ї

грн. Розрахунково ( обсяг витрат /  
кількість заходів) 986

986

1.5
середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міських 
заходах державної політики з питань сім’ї

грн. Розрахунково ( обсяг витрат /  
кількість учасників) 197,20 197,20

показники якості X

1.6

динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної 
політики з питань сім’ї (порівняно з минулим роком)

% Розрахунково ( збільшення кіль
кості людей, охоплених міськими 
заходами у потоірв^Ь ^^сБ їЬ '^

КІСТЬ Л Ю Д Є Й ^Є Х Ь ц ЛЄН И Х  М ІСЬКЙМ И 4

заходамиу-ішйулому році * 100 ) .
--------------- г - ■•■■■ 7# -----Г ---------------------- *

102
/ V

102

Міський голова М. І. Полодюк

(ініціали і прізвище)

В.О. Дрищ
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(ініціали і прізвище)


