ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Хмельницької обласної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28 січня 2020 року № 17/2020-О
(у редакції розпорядження голови Хмельницької обласної
ради відх^травня 2020 року №<g?/2020-o)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
0113242

Хмельницька обласна рада

00022651

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0113242

Апарат обласної ради

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

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)

00022651
(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

6800000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 500 000,0 гривень, у тому числі загального фонду - 3 500 000,0 гривень та
спеціального фонду - (Ц) гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 17.02.2016 року
№14/4/2016
Положення про порядок та умови надання обласною радою разової грошової допомоги, затверджене рішенням обласної ради
від 29.12.2010 року №12-2/2010 (зі змінами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

1

Ціль державної політики

Покращення життєвих умов малозабезпечених верств населення

7. Мета бюджетної програми
Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

Завдання
Вирішення депутатами обласної ради матеріальних проблем малозабезпечених верств населення області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення області
Усього:

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

3 500 000,0

3 500 000,0

3 500 000,0

3 500 000,0

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

№ з/п
1
1

Найменування місцевої/регіональної програми
2
Обласна комплексна програма соціального захисту
населення на 2016-2020 роки
Усього

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

3 500 000,0

3 500 000,0

3 500 000,0

3 500 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
1
1

2

3

4

Показники
2
затрат
Кількість одержувачів
допомоги
продукту
Кількість отриманих
звернень громадян
Кількість прийнятих
розпоряджень
ефективності
Середні витрати на 1 -го
одержувача грошової
допомоги
якості
Питома вага кількості

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

Джерело
інформації
4

5

6

7

ос.

розрахунок

3800

3800

шт.

журнал реєстрації

3800

3800

шт.

журнал реєстрації

26

26

грн

розрахунок

921

921

%

розрахунок

100

100

Одиниця виміру

одержувачів допомоги до
кількості звернень______

Голова Хмельницької обласної ради

Михайло ЗАГОРОДНИЙ
(пі/Ф*с)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів ОДА

фінансів ОДА

Сергій ПЕНЮШКЕВИЧ
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

