
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

1152800000

Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про громадські об'єднання", “Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту”, "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року № 1049 "Про затвердження

Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова

підтримка", від 14.02.2018 року № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів", від 03.03.2020 року № 166 "Деякі питання надання

фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю"; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження затвердження примірних

показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836

"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №

688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне

забезпечення"; рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-

2022 роки" (зі змінами), рішкння Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 03.08.2021 року № 482 "Про порядок використання бюджетних коштів та порядок проведення

конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається

фінансова підтримка з бюджету Кропивницької міської ради", рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної

громади на 2022 рік".

0800000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0813192 3192 1030

0810000 Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

43947572
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п

Забезпечення реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, їх статутної діяльності, конструктивної взаємодії, соціального партнерства 

між органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями міста

гривень та

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

1
Широке залучення організацій громадянського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики, а саме створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства. Налагодження 

ефективної взаємодії громад з органами місцевого самоврядування

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 150 000,00

25.02.2022 10-од

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

43947572
(код за ЄДРПОУ)



М.П.

800

Динаміка кількості одержувачів фінансової допомоги порівняно з 

минулим роком відс.

розрахунок (2022 рік 4 

організації/2021 рік 5 організацій) 80 0

3 125

0 якості

0
Середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання

грн.
розрахунок (150000 грн/4 

організації/12 місяців)
3 125 0

4

0 продукту

0

кількість одержувачів фінансової підтримки,осіб

од.

конкурсні пропозиції громадських 

об'єднань соціальної спрямованості 4 0

1

1

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

150 000

Спеціальний фонд

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням соціальної спрямованості на 

виконання програм (проектів, заходів)

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Найменування місцевої / регіональної програми

Показники

0

0 150 000

УСЬОГО 150 000 0 150 000

Усього 150 000

Спеціальний фонд

4

Загальний фонд

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2022 роки (зі змінами)
150 0001

Загальний фонд

4 5

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

150 000

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

1 0 150 000

Юлія ВОВК

ПОГОДЖЕНО:

0

Директор департаменту

(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53 4

Одиниця 

виміру

(Дата погодження)

 

(Назва місцевого фінансового органу)

25.02.2022

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

1 5


