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зАпор1зькА м1ськА рАдА
УПРАВЛ1ННЯ СОЦ1АЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

дЕ11АРТАМЕНТ Ф1НАНСОВОЁ ТА БЮдЖЕТНОЁ ПОЛ1ТИКИ
нАкАз

d9  _с/осдй №-24#4-
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Вiдповiдно до рiшення мiсько.і. ради вiд 20.12.2017 №55 «Про бюджет мiста
на 2018  рiк»,  наказу Мiнiстерства  фiнансiв  Укра.і.ни  вiд  26.08.2014 №836  «Про
деякi   питання   запровадження   програмно-цiльового   методу   складання   та
виконання мiсцевих бюджетiв»
нАкАзусмо:

Затвердити  паспорта  бюджетних  про1рам  на  2018  рiк  по  управлiнню
соцiального   захисту   населення   Запорiзько.і.   мiсько.і.   ради   за   КПКВК,   що
додаються:

0810160    «Керiвництво    i    управлiнш    у    сферi    соцiального    захисту
населення»;

0813010  «Наданы  пiльг  та  житлових  субсидiй  населенню  на  оплату
електроенергi.і., природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення,
квартирно.і. плати, вивезення побутового смiпя та рiдких нечистот»;

0813020 «Надання пiльг та субсидiй населенню на придбання твердого та
рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу»;

0813030  «Надання  пiльг  з  оплати  послуг  зв'язку,  iнших  передбачених
законодавством пiльг окремим категорiям 1ромадян та компенсацi.і. за пiльговий
про.і.зд окремих категорiй громадян»;

0813040  «Надання допомоги сiм'ям з  дiтьми,  малозабезпеченим   сiм'ям,
тимчасово.і. допомоги дiтям»;

0813080 «Надання допомоги особам з iнвалiднiстю, дiтям з iнвалiднiстю,
особам, якi не мають права на пенсiю, непрацюючiй особi, яка досягла загального
пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату, допомоги по догляду
за   особами   з   iнвалiднiстю   I   чи   11   1рупи   внаслiдок   психiчного   розладу,
компенсацiйно.і. виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядас за особою
з iнвалiднiстю I групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного вiку»;

0813100   «Надання   соцiальних   та   реабiлiтацiйних   послуг   громадянам
похилого   вiку,   особам   з   iнвалiднiстю,   дiтям   з   iнвалiднiстю   в   установах
соцiального обслуговування» ;

0813120    «Здiйснення    соцiально.і.    роботи    з    вразливими    категорiями
населення»;



2

0813160  «Надання  соцiальних  гарантiй  фiзичним  особам,  якi  надають
соцiальнi  послуги  громадянам  похилого  вiку,  особам  з  iнвалiднiстю,  дiтям  з
iнвалiднiстю,   хворим,   якi   не   здатнi   до   самообслуговування   i   потребують
СТОРОННЬО.1. доПОМОГИ» ;

0813190 «Соцiальний захист ветеранiв вiйни та працi»;
0813210 «Органiзацiя та проведення кромадських робiт»;
0813230 «Виплата державно.і. соцiально.і. допомоги на дiтей-сирiт та дiтей,

позбавлених  батькiвського  пiклування,  у  дитячих  будинках  сiмейного  типу  та
прийомних сiм'ях,  грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним
батькам за надання  соцiальних послуг у дитячих будинках  сiмейного типу та
прийомних сiм'ях за принципом «грошi ходять за дитиною» та оплату послуг i3
здiйснення патронату над дитиною та виплата соцiально.і. допомоги на утримання
дитини в сiм'.і. патронатного вихователя»;

0813240 «Iншi заклади та заходи»;
0817320 «Будiвництво об ' ектiв соцiально,культурного призначення».
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