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Про внессіїїія змін до
паспортів бюджетних
програм
Керурочись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правил
складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за
№1 103/25880, відповідно до рінісння сесії Запорізької районної ради від 11
грудня 2019 №3 «Про внесення змін і доповнень до рініення районної ради
від 22.12.2018 № 2 «Про районний бюджет на 2019 рік».
НАКАЗУЮ:
Внести зміни до паспортів бюджетних, програм на 2019 рік які
затверджено наказом від 29.01.2019року №9/6 (зі змінами) виклавши їх у
новій редакції, а саме за:
за ТПКВКМБ 0813010
«Надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг' тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та нрибудинкових територій), управління багатоквартирним
будинком, ногюдження з побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теїгігової
еггергії, абонентського обслуговуваггня для споживачів комуігальних ігослуї',
гцо надаготься у багатоквартирних будиггках за irrziHBi/iyajrbrrHMH
договорами»;
за 'ГПКВКМБ 0813020 «Надання пільг та субсидій населеггггго гга
придбання твердог'о та рідкого нічного гюбутовог'о палива і скраплеггого
г'азу»;
за 'ГПКВКМБ 0813030 «Надання пільг з оплати ггослуг зв’язку, ігггггих
передбачених законодагютгюм ггільг окремим категоріям громадягг та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян»;
за ТГІКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;
за ТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання і ромадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю»;
за З'ІЖВКМБ 0813230 «[виплата державної соціальної доііомоі'и па
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечецпя
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші
ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та
виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї натронатного
вихователя»;
за ТГІКВКМБ 0816083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»;
за Г1ІК13КМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій інвалідам,
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здаїні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги».
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