ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _ 31-01

29.03.2018

Наказ
Фінансового управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.03.2018

№ _ 68-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. __0800000 _ Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. __0810000 _ Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ)

3.

0817690

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0490

(КФКВК)

Інша економічна діяльність
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 88,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 88,3 тис.
гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми.
1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. №254/96)
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI)
3. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2018 рік;

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 – ВР
5. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" на 2018 рік;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих
бюджетів/ Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмноцільового методу та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів» (зі змінами від 29.12.2017 року № 1181);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» зі змінами;
8. Закон України «Про судовий збір» (з внесеними змінами від 07.12.2017 року);
9. Постанова КМУ від 24.02.2003 року №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям»;
10. Постанова КМУ від 27.12.2001 року №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»;
11. Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.04.2002 року № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
12. Постанова КМУ від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги»;
13. Постанова КМУ від 01.10.2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»;
14. Постанова КМУ від 21.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;
15. Постанова КМУ від 31.01.2007 року № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за
рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»;
16. Постанова КМУ від 22.02.2006 року № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»;
17. Постанова КМУ від 26.07.1996 року № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»;

18. Закон України від 18.05.2004 року № 1727-ІV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю»;
19. Постанова КМУ від 02.08.2000 року № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за ним».
20. Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018р. № 1223 «Про затвердження міської Програми для забезпечення виконання рішень
суду управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради на 2018 -2020 роки»;
21. Рішення Новокаховської міської ради від 22.03.2018р. № 1258 «Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від
21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення виконання зобов’язань, які виникли на підставі рішень суду про стягнення коштів та виконання вимог бюджетного
законодавства України

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

0817693

0490

Назва підпрограми
Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК

2

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

4

5

6

7

3
Програма

0817690

Інша економічна діяльність
1

0817693

0490

Підпрограма 3

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Завдання 1
Оплата судового збору за подання позовів в частині
повернення надмірно виплачених пільг, допомог та
субсидій тощо
Завдання 2
Оплата
судових рішень про стягнення коштів з
боржника, за рішенням суду в частині надання пільг,
допомог та субсидій
Завдання 3
Оплата стягнень, витрат на проведення виконавчих дій,
штрафних санкцій, виконавчого збору у відповідності до
Закону України «Про виконавче провадження» та
компенсації по сплаті судового збору за рішенням суду в
частині надання пільг, допомог та субсидій
Усього

33,0

33,0

54,0

54,0

1,3

1,3

88,3

88,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової
програми та підпрограми
1
«Програма для забезпечення
виконання рішень суду управлінням
праці та соціального захисту
населення Новокаховської міської
ради на 2018-2020 роки»

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

2
0817690

3
88,3

4

0817693

88,3

88,3

88,3

88,3

Разом
5
88,3

Підпрограма 3

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п
1
1

КПКВК

Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення
показника

2
0817690

3

4

5

6

Тис. грн.

Рішення міської ради від
22.03.2018р. № 1258

33,0

0817693

Програма
Підпрограма 3
Завдання 1
Оплата судового збору за подання позовів в частині
повернення надмірно виплачених пільг, допомог та
субсидій тощо
Затрати
Обсяг видатків на забезпечення оплати судового
збору за подання позовів
Продукту
Кількість рішень на оплату судового збору за
подання позовів у частині повернення надмірно
виплачених допомог та субсидій
Ефективності

Середні витрати на оплату судових рішень

якості
Рівень забезпечення виконання завдання по оплаті
судових рішень

Завдання 2
Оплата судових рішень про стягнення коштів з
боржника, за рішенням суду в частині надання пільг,
допомог та субсидій
Затрати
Обсяг видатків на забезпечення оплати судових
рішень про стягнення коштів з боржника
Продукту
Кількість постанов на забезпечення оплати судових
рішень про стягнення коштів з боржника
якості
Рівень забезпечення виконання завдання

Од.

Службова записка головного
спеціаліста-юрисконсульта,
судовий збір по справі
№923/900/17 від 08.12.2017р.

16

Обсяг видатків/кількість рішень

2,1

%

Х

100

Тис. грн.

Рішення міської ради від
22.03.2018р. № 1258

54,0

Тис. грн.

Од.

%

Постанова Верховного Суду
України від 21.02.2018р. по
справі № 923/1292/16
Х

1

100

Завдання 3
Оплата стягнень, витрат на проведення виконавчих
дій, штрафних санкцій, виконавчого та судового
зборів
Затрати
Обсяг видатків на забезпечення оплати стягнень,
витрат на проведення виконавчих дій, штрафних
санкцій, виконавчого збору
Продукту
Кількість постанов на забезпечення оплати стягнень,
витрат на проведення виконавчих дій, штрафних
санкцій, виконавчого та судового зборів
якості
Рівень забезпечення виконання завдання

Тис. грн.

Од.

Рішення міської ради від
22.03.2018р. № 1258
Постанова Верховного Суду
України від 21.02.2018р. по
справі № 923/1292/16

Код
1

__

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

КПКВК
3

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

1

Х

%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Найменування джерел
надходжень

1,3

План видатків звітного
періоду

100

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту3
джерела

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

х

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
1

2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту
населення Новокаховської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

__________

О.М. Стоянчук

__________

І.В. Фурсєєва

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

