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Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський
бюджет на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів» зі змінами, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 10 вересня 2014 з а № 1103/25880,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік управління
соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької за бюджетними
програмами:
- 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- 0813010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії,
природного
газу, послуг тепло-,
водопостачання
і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот»;
- 0813020 «Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»;
- 0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян»;
- 0813040 «Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
тимчасової допомоги дітям»;
- 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- 0813080 «Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка

доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку»;
- 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування»;
- 0813120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями
населення»;
- 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги»;
- 0813170 «Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з
інвалідністю»;
- 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних
послуг»;
- 0813190 «Соціальний захист ветеранів війни та праці»;
- 0813210 «Організація та проведення громадських робіт»;
- 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 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 патронатного вихователя»;
- 0813240 «Інші заклади та заходи».
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