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Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

З метою ефективного управління бюджетними коштами у межах
встановлених бюджетних повноважень та з метою оцінки ефективності
бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів у бюджетному процесі відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22
Бюджетного кодексу України, рішення Костянтинівської районної ради від
22.12.2017 року № УІІ/21-359 «Про районний бюджет на 2018 рік», Наказ
Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями, згідно розпорядження
голови Костянтинівської райдержадміністрації від 22.01.2018 № 26 «Про
врахування субвенції у складі загального фонду районного бюджету на 2018
рік»
НАКАЗУЄМО:

Затвердити
зміни
до
паспорту
бюджетної
програми
по
ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2140 «Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я» на 2018 рік по Управлінню праці та соціального захисту
населення Костянтинівської районної державної адміністрації, що додаються, за
наступними кодами програмної класифікації:

Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
0812110
0812140
0812150
0813010

0813020
0813030

0813040
0813080

0813100

0813160

0813190
0813230

0813240

Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Первинна медична допомога населенню
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством
пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд
окремих категорій громадян
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової
допомоги дітям
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 80-річного віку
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
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
Соціальний захист ветеранів війни та праці
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
Інші заклади та заходи
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