(
ЗЛТВСРДЖКІІО
ІІакач Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції накачу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 р ж у № 908)
з а т в е :р д ж н і ю

Наказ / розпорядчий документ
Управління прані та соціального захисту населення Внсргодарської міської
ради
<маґімснуваиия іоловмоіо роіііорялііика копт» місцевою бю.іжсіл)

наказ № 6 під 15.01.2019
Фінансове управління Висргодаїчської міської ради
(тіГшсііунаїшя місіїсноіо фімаїїсопого органу)

наказ №7 нід 15.01.2019

ІІасіїорі
Гиоджсі іюї програми місцевого бюджет у на 2019 рік

0800000_________

________ Управління праці та соціального захисту населення Ннергодарської міської ради

{КІІІК1Ж МЬ)

(маймсіїуіишіїя іч>ловиоіо роиіорялііиксі)

0810000_________

Управління праці та соціального захисту населення Р.нергодареької міської ради_________

(КТМКВКМЬ)

3.

0813191 ^
(КТПКВК МЬ)

4.
5.

(ііаймсиуііаіііія ві/ніопІ;ішіміоіо викоііивця)

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

(КФКВК)

(наіімсіїуваїшя біо.'нкстіюї ііроірамії)

Обсяі- бюджетних призначень / бюджетну асигнувань - 437800.00 гривень, у тому числі заі ального фонду -437800,00 гривень та
спеціального фонду - __ 0,0_____ гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми;
Конституція України , Вюджегний кодекс України , Закон України від 23.11.2018 № 2629-'У1И «Про Державний бюджет України на 2019
рік», наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання», ріїнення міської ради від 21.12.2018 № 28 «Про бюджет міста на 2019 рік», ріїненіїя міської ради від
21.12.2018№ 18 «Про затвердження змін до Програми соціальної допомоги в м.Ннергодарі на 2018-2020 роки"

6.

Мста бюджс'ї ної програми: Надання додаткової бсчкоіптовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям
громадан: інвалідам, учасникам ВВІЗ, ветеранам військової служби та членам їх сімей.
Завдання біоджетіїої прог рами:

N ч/п

Завдання
Забсиїечення надання додаткової беткоіптовної медичної допомоги найбільш по гребуючим в ньому катеюріям громадян: інвалідам
війни, учасникам ВВІЗ, учасникам бойових дій
Напрями використання бюджетних конпїв:

8.

(гри)

N т/н

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний
фонд

Снсніаіьний
фонд

у лому числі
бюджет рочвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забс иїечення надання додаткової бечкоштовної медичної
допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян:
інвалідам війни, учасникам ІИЗВ, учасникам бойових дій
Усього

437800

437800

437800

437800

9.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)
Спеціальний
Найменування .місцевої / регіональної нроі рами
Заі альний фонд
фонд
2
1
3
І Ірограмма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки
437800

Усього
10.

Усього
4
437800

437800

437800

Результативні показники бюджетної програми:

N з/н

1Іоказник

Одиниця
виміру

Джерело
іііфор.мації

Загальний фонд

Спеціальний
(1)онд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

'іаС)сзпечешш іиккішія додат кової безкоштовної медичної допомоги ішіїбільш потребуючим в цьому категоріям громадян:
інвачідам вііши. учасникам ВИВ, учасникам бойових дій

1

заграї

надання дода ї кової безкош іонної
медичної допомоги найбільїи
потребуючим в цьому кагегоріям
громадян; інвшіідам війни, учасникам
ІІІІІІ, учасникам бойових дій
2

437800

437800

осіб

розра.чункові дані

1016

185

осіб
осіб
осіб

розрахункові дані
розрахункові дані
розрахункові дані

44
772
200

760

продукту

кількість
осіб,
яким
проводиться
відшкодування ліків по безкоштовним
^тенетам
у т.ч.
інвалідам війни
учасникам бойових дій
учасникам війни
3

ірн

рішення міської
ради від 21.12.2018
№ 128 «Проб юджст
міста на 2019 рік»

с ф с іс г п в і іо с г і

4

середні виїрати на надання медичної
допомоги на одну особу
якості
питома вага кількості осіб, яким
проводиться відшкодування, до
кількості потребуючих осіб

грн.

ртрахункові дані

431

431

%

розрахункові дані

100

100

Керівник установи головного ро
бюджетних коїш і в

О.Г.Смірнова
( Ш Л ІІИ С )

ІІОГОДЖПІІО:
Керівник фінансового органу \

Оііщі»ли га прі ікніце)

О.В.Дсіїисемко
(Ііітііїлн га прі шищс)

