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нАкАз
м.Запорiжжя

Fв3Ё%:ЁеирхдgреgЕяа#аfgоFo2]8р]к
Вiдповiдно до рiшення мiсько.і. ради вiд 23 .12.2020 №27 «Про внесення змiн
до рiшення мiсько'і. ради вiд 18.12.2019 №49 «Про бюджет мiста на 2020 рiк» (зi
змiнами)», наказу Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни вiд 26.08.2014 №836 «Про деякi

питання запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання
мiсцевих бюджетiв» (зi змiнами)

-зую:

Затвердити в новiй редакцi.і. паспорта бюджетних про1іэам на 2020 рiк по
управлiнню соцiального захисту населення Запорiзько.і. мiсько.і. ради за КПКВК,

що додаються:
0810160

«Керiвництво

i

управлiння

у

сферi

соцiального

захисту

населення»;
0813031 «Надання iнших пiльг окремим категорiям 1ромадян вiдповiдно до
законодавства»;
0813032 «Надання пiльг окремим категорiям 1іэомадян з оплати послуг
зв'язку»;

0813033 «КОмпенсацiйнi виплати за пiльговий про.і.зд автомобiльним

транспортом окремим категорiям громадян»;
0813034 «Компенсацiйнi виплати за пiльговий про.і.зд окремих категорiй

кромадян на водному транспортi»;
0813036 «Компенсацiйнi виплати за пiльговий про.і.зд електротранспортом

окремим категорiям громадян»;
0813104 «Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання

громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв'язку з похилим вiком,
хворобою, iнвалiднiстю»;
0813121 «Утримання та забезпеченLя дiяльностi центрiв соцiальних служб

для сiм"і., дiтей та молодi»;
0813160 «Надання соцiальних гарантiй фiзичним особам, якi надають

соцiальнi послуги 1фомадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям з
iнвалiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговування i потребують

сторонньо.і.допомоги»;
0813192 «Надання фiнансово.і. пiдтримки громадським органiзацiям
ветеранiв i осiб з iнвалiднiстю, дiяльнiсть яких ма€ соцiальну спрямованiсть»;
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статус ветеранiв вiйни, гарантi.і. .і.х соцiального захисту», для осiб з iнвалiднiстю 1-

11 групи, яка настала внаслiдок поранення, контузi.і., калiцтва або захворювання,
одержаних пiд час безпосередньо.і. участi в антитерористичнiй операцi.і.,
забезпеченнi .і-і. проведення, здiйсненнi заходiв i3 забезпечення нацiонально.і.
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройно.і. аIресi.і. Росiйсько.і. Федерацi.і. у

донецькiй та Луганськiй областях, забезпеченнi .і.х здiйснення, визначених
пунктами 11-14 частини друго.і. статтi 7 Закону Укра.і.ни «Про статус ветеранiв

вiйни, гарантi.і. .і.х соцiального захисту», та якi потребують полiпшення житлових

умов»;
0813222 «Грошова компенсацiя за належнi для отримання жилi примiщення
для внугрiшньо перемiщених осiб, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та
територіальну
цiлiснiсть
Укра.і.ни
i
брали
безпосередню
участь
в
антитерористичнiй операцi.і., забезпеченнi .і-і. проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористично.і. операцi.і. у перiод .і-і. проведення, у
здiйсненнi заходiв i3 забезпечення нацiонально.і. безпеки i оборони, вiдсiчi i
стрFмування збройно.і. агресi.і. Росiйсько.і. Федерацi.і. у донецькiй та Луганськiй

областях, забезпеченнi .і.х здiйснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у

перiод здiйснення зазначених заходiв, та визнанi особами з iнвалiднiстю
внаслiдок вiйни 111 групи вiдповiдно до пунктiв 11 -14 частини друго.і. статтi 7 або
учасниками бойових дiй вiдповiдно до пунктiв 19-20 частини першо.і. статтi 6
Закону Укра.і.ни «Про статус ветеранiв вiйни, гарантi.і. .і.х соцiального захисту», та

якi потребують полiпшення житлових умов»;
0813242

«Iншi

заходи

у

сферi

соцiального

захисту

i

забезпечення»;
0817323 «Будiвництво установ та закладiв соцiально.і. сфери».

В.о. начальника управлiння

Чехранова 707 94 90
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