
ЗАТВЕРДЖЕНО
Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
від " _ £ ^ _ "  2022 року № - сА
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет міської ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет міської ради
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

3. 0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 262 493 гривень, у тому числі загального фонду - 1 262 493 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

03084813
(код за ЄДРПОУ)

03084813
(код за ЄДРПОУ)

02536000000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
І.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №1280/97-ВР, зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456Л/І, зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 2 грудня 2021 року № 1928-ІХ;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. N2 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих 
бюджетів", зі змінами;
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. N2 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та 
соціальне забезпечення", зі змінами;
8. Рішення міської ради від 24.12.2021 р. N2706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";
9. Програма "Підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021р. №766 );
10. Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (рішення міської ради від 24.12.2021р. №715).

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

|№ з/п Цілі державної політики
1 Повноваження органів місцевого самоврядування встановлювати за рахунок власних коштів додаткові гарантії щодо соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту військовослужбовців, сприяння соціалізації, реабілітації учасників антитерористичної операції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської 

територіальної громади
2 Організація та проведення громадською організацією «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді

3 Реалізація проекту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 6
1 Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької 
міської територіальної громади

217 143 217 143

2 Організація та проведення громадською організацією «Українське об’єднання учасників бойових дій та 
волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді

234 900 234 900

3 Реалізація проекту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та 
сім’ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"

810 450 810 450

Усього 1 262 493 1 262 493

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" 217 143 217 143

2 Програма "Підтримки ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки" 1 045 350 1 045 350

Усього 1 262 493 1 262 493

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" в частині страхування 

військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади
1 затрат

Витрати на страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної 
громади

грн. Рішення міської ради від 24.12.2021 р. 
№706 "Про бюджет Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік"

217 143,00 217 143,00

2 продукту
Кількість військовослужбовців, які будуть застраховані | осіб |Розрахунки до кошторису | 46| | 46

3 ефективності
Витрати на страхування 1 військовослужбовця | грн. [Розрахункові дані | 4 720,50| | 4 720,50

4 якості
Питома вага застрахованих військовослужбовців до військовослужбовців, які потребують 
страхування

Відс. Розрахункові дані 100 100

2 Організація та проведення громадською організацією «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській 
територіальній громаді

1 затрат
Обсяг видатків грн. Рішення міської ради від 24.12.2021 р. 

№706 "Про бюджет Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік"

234 900,00 234 900,00

2 продукту
Кількість заходів проведених громадською організацією «Українське об’єднання учасників бойових 
дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької 
міської територіальної громади

ОД. План роботи на відповідний рік, звіт про 
показники роботи громадської організації

2 2

Кількість осіб, які взяли участь у заходах проведених громадською організацією «Українське 
об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової 
підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади

осіб Журнал ведення обліку учасників заходів 210 210

3 ефективності
Середні витрати на проведення одного заходу грн. Розрахунковий показник 117 450,00 117 450,00



4 я к о с т і

Динаміка збільшення (зменшення) заходів проведених громадською організацією «Українське 
об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової 
підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, у плановому періоді по 
відношенню до фактичного показника попереднього періоду

відс. Розрахунковий показник 100,00 100,00

3 Реалізація проекту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім’ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада 
ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"

1 затрат
Обсяг видатків грн. Рішення міської ради від 24.12.2021 р. 

№706 "Про бюджет Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік"

810 450,00 810 450,00

2 продукту
Кількість заходів проведених Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та 
волонтерів м. Вінниці"

О Д . План роботи на відповідний рік, звіт про 
показники роботи Громадської спілки

24 24

Кількість послуг наданих Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та 
волонтерів м. Вінниці"

О Д . План роботи на відповідний рік, звіт про 
показники роботи Громадської спілки

1400 1400

3 ефективності

Середньомісячна кількість послуг наданих громадською спілкою "Координаційна рада учасників 
АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"

од. Розрахункові дані 117 117

4 якості
Динаміка збільшення (зменшення) проведених заходів громадською спілкою "Координаційна рада 
ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду

В ІД С . Розрахункові дані 120,0 120,0

Динаміка збільшення (зменшення) наданих послуг громадською спілкою "Координаційна рада 
ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду

В ІД С . Розрахункові дані 127,3 127,3

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів Вінницької 
міської ради

V  <. й е £>г £>
Ь *


