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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №  ^  В*Д « ^  2021р.
Управління праці та соціального захисту населення 
Шепетівської міської ради________________________

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету н а  2021 рік

Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради_________ 03198586 
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

У правління праці та  соціального захисту населення Ш епетівської м іської ради____________________ 03198586 
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) __________ 2256500000 
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (код бюджету)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -15052917  гривень, у тому числі загального фонду -  15052917 гривень та
спеціального фонду - ___ 0________гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28,рб . 1996 №  254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №  2456-УІ;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №  280/97-ВР;

1.  _0800000___
(КТПКВК МБ)

2 .  0810000_
(КТПКВК МБ)

3 . _ 0810160  0160 0111
(КП КВ ТК) КТПКВК МБ) (КФКВК)



Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №  2493-ІІІ;

Постанова Кабінету М іністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 №  268;

Наказ М іністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 №  77;

Рішення IV сесії Ш епетівської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 «Про бюджет Ш епетівкої міської територіальної громади на 2021 рік»;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної соціальної політики на території Шепетівкої міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Шепетівкої міської територіальної 
громади__
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 

населення Ш епет івкої м іської терит оріальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у  

сфері соціального захисту та соціального 
забезпечення населення Ш епетівкої міської 
територіальної грдмади, створення належних умов 
для діяльності працівників та функціонування 
відділів управління

15052917 0 0 15052917

Усього 15052917 0 0 15052917



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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Здійснення наданих законодавством повноважень у  сфері соціального захисту 

та соціального забезпечення населення Шепетівкої міської територіальної громади
1 Затр ат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 59 59
2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг Шт.

Звіт що до переходу 
роботи місцевих 
управлінь до роботи 
в рамках єдиної 
технології прийому 
громадян 21500 21500

кількість звернень на отримання різних видів 
соціальних допомог, компенсацій, субсидій та 
пільг. Шт.

Журнал реєстрації 
вхідної документації 
прийому громадян 28300

28300
3 ефективності

кількість виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг на одного працівника Шт.

Журнал реєстрації 
вихідної документації 
прийому громадян 364 364

кількість призначених соціальних допомог, 
компенсацій, субсидій та пільг на одного 
працівника Шт.

Журнал реєстрації 
вихідної документації 
прийому громадян 479 479

Витрати на утримання однієї штатної одиниці 
в рік грн розрахунок 255134 255134



4 якості
питома вага отриманих листів, звернень, заяв, 
скарг до виконаних листів, звернень, заяв, 
скарг %

% розрахунок 100 100

питома вага поданих на призначення 
соціальних допомог, компенсацій, 
субсидій та пільг ло ппи зн ачен их  
соціальних допомог, компенсавй|і^АД* *5^ 
субсидій та пільг %

..................................  / / «  • /  N Д

%

-̂--------------------

розрахунок 100 100

Начальник управління праці та 
Шепетівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Шепетівської міської ради

Дата погодження

Сергій БІЛАС
(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЩ
(ініціали та прізвище)

« » 2021 р

МП


