
26,ш.Ф1{ Л,3МOфщ
йщФйfiУф&lrщ

ЗАТВЕРДЖЕНО
НмФ / рФпорядчпй док}ilеш

(вдймФщlý гФовпою щпорща

28,08,20l9м9_од

IIлспорт
бющевоi прогршп йщевого бющету вд 20t9 piK

Управлiяш сочiшьпого захистJ. насФення КопотопськоI Micbкoi рдщ
(кпквк мБ)

081пхю

(ваймен!ъм юловяоФ розлорщжа)
Улряшiяш соцiшьяого зцrсrrr sдФення Кояотопськоi MicbKoI рщи

(кпквк мБ)

0Е13012

(найменуъм вiдовiдшною жояавщ)

Нщш мловш субщiй насФф ва оmдIу Фекгроенергii, природяого гд]у, пошуг тешо1
водопопачання i водовiщення, квsрrирноi шати, виввенш побJ.товоiо сйпя тд piщ цечиФот

(кIIквк мБ) (кФквк' (яаfu{еЕrъм бюмоi прогрм)
гршеш., у Фму числi зmноm фоц.щz_ 475?7520.00 rрreяь. та сreфшною фондr_ sД ФшФ4. Обсшбюм првшчФЫбюм аФпrуваfu47577520М

5. Пiдmи щ шом бюдmd проФец
Бющтfпй Кодекс УкрдТни.
зюя Уктsiш <про дермший бюиет Украiяи на 20t9 piD
Ilmз MiHicmpcвa фiшавсЬ Укрriш вiд 26.08.2014 }tr 836 'lПро дежi шаш запровшнш ПЩ!t, смщнш та впf,онанвя мiсцевц бюмшЬ''(зi змiнами)
Нlшз MiBioepcвa фiнлнсЬ Украiш вiд 20.09.201? }tа ?93 "Про здверщф мщовш програмноТ шдФфiкацii вщткЬ та крФггування мiсцевих бющтiв''
Накв Мiяiстерсва соцiмьвоi полiтш yrýpriш вiд 14.05.2018 Jt688 "Про затвердення мповного першiк5l бющнш прогрям i реtуштаilвш локsникЬ lx вконання ш
йщевш бюшgiв у гштузi llСоцiшьний rшст тд соцimне uбgпечФя.
ПоФшовд К!бйет5r MiBicTpb Укра-ш вЬ 21 жовтш 1995р. Jl!E48 "Про ввершенЕя ПорщýI призffачеш та ншffiя ндсФфво субсщй дя вiщодJiвмя вmрдт uд ошдту
мловфкомуямьш поо5т, прщбшвя скрмевого гдзу, твердого та рiжого пiшого побутового пмива''
ПоЕдяовд Кдбiнету Miпicтpiв УкраТяи вiд б серпня 2014рЛэ409 "Про встановленвя державнж сочiмьнш Ставдартiв у сферi житлово-комунмьного обоуrовування''
Рiшеяня коffотопсьКоiмiськоiрци(32 сеСiя 7 сшикання) вiд 2I грудня 201Е року 

l'Про мiський бющет ва 2019 piк''

6. Цлi держмоi полiтIе4 ш дфявеш м спряовава ремiзщй бющоi програми

l
3абезпечешнщм мловжсубсщiйt;@леш наоштумлою_ком)вФжпшлуг

7. МФ бющоi rрогрNи

8. Защм бющоi програш:

Nrп Звдапш

l забезп*енм щаш субсщiй вмлеш щ вiдшко.qвм впграт на ошry млою-колýЕшьш пФлуг

9, Напрм вжориmаш бю@ кошiв:

(грil.)

N з/п Напрями жориом бю2щщ KoшiB загФкй фоц спефшюй фч у rcму числi бющй
РФвигý,

5

l kfu€чffiщxшош с}ещiйffiffiffi m
оmryмловФющжпфщ

4155м61,1з
0,000 0,0ф {75564б7,{3

2 Вrymmпщзв"ry

2l052,57

0,ф0 0,0ф 2l052,57

l0. Пероiк йсчевкх/Реriошш прогры, Жi вrcнlmся у сшадi бюмоi прогрши

Наймеtýъаш йсreюi/ регiоIФвоi прогрм Загmшй фош Спофшшйфц Усьоrc

4

l l , РФушт@вi покilIrш бющоi проФами:

м,п.

N з/п Покож Олинщ шiру лreр9ло змаБвиЙ фощ СпецiФЕий фоц
I 2 4 5 6 ,7

l

вryшшIi@qftцiйш
ошаrymовсющпщ

IPH,

рщ вiд
21,12,2018'Пр
йсъdбющ

tи 201 9 piK"

475?7520,ш 0,00 4157152о,ф

)0мmщщ{всу
домоIфпошщ

14449
0,00 l4449,m

3

щщйffiрйрс}&цiilя
оштуmловФющffiщ

Фrдошомпофрсв 1097,ф

0,ш 1097ý0

пmш ша !lщодом суfuцй ..-rэry-\ 0,ф t00,00

начаmмк чправлiнвя софФного замсп, населенш конотопськоi
MicbKo'i рци

ПОГОДЖЕНО:

Начmш фiяановоrо vпpaBriHм Конотопськоi ilicbкoi рци {-l

о,м.Ро@ова

сщй@

В,П. КошФщ

1

2.









ЗАТВЕРДДЕНО
Накв MiHicTepcTBa фiнансiв Украiнfi
26 серпня 2014 року.]\"! 836
(у редакцii нак8у MiaicTepcTBa фiяансiв
Украiки вiд ?9 г?удня 20l 8 року ,ifg t209)

]АТВЕРДХЁНО
Накщ / розпорядч;rit докумеит
УпрпвJi}пr, сФцiLlьного ý\llgг} liпселсstsя

{ ! пd}ic,ý!al ш в r{,опзоп) lr.{klp*,ll*t{n ýоп l ;l ýlrl Е!оIФ

28 0ii.]() l1] рокY,Yq2r"од

пАсtrорт
бюлжшпоi програми мiсцевого бюджету flа 2019 piк

Управлiнш соuiшьноrc зцийу васеленпя КоЕоФпськоi Micbкoi ради

(кол)

0810000

(наймецвшм головвого розпоряднлка)
Управлiни соцiшьяоrc змЕqу ЕасФенм Кояоmпськоi йськоi' рilи

(кол)

08 1з242

(нймеrцванш вйповiдuьного виковавщ)
Iяшi зшолп у ферi соцiшьного змисry i соцiмьного забфпеченвя

(код) КФI(Být4, ОбСЯГ бЮДЖЩЖ ПРИЗВаЧеВ'бЮДЖФЕЩ 
ýqEll1ýrqq фивепь,у тому числi зшьЕоrc фонд/-асигшвмь-

5. Пiдщви шя виконшм бюжФноi програми

ЗУ (Про Дершний бюджtr на 2019 piD,
Бюжffiий кодекс Укрiiви
нre мФУ вiд 27,07,l l N9 945

Рiц€нм йськоi ради вiд 2l грудня 2018 року (7 смикапм З2 сесЬ) <<Про мiський бюлжо ва 20l9 рiюl,

(наriменуванвя бюлжfi Hoi програмtl)

5q8-Ц{8_qq 
rРИв:яь та
спецlального

Q-QQ гривевь

Ьrc MiHiwpma фiffiнсiв Украiни
26 серпш 20t4 року }Ф 836"Про леякi пшанш запроваджеЕш IТ.Ц\Цсшаданм в викоЕанш йсцеввш бюджоiв(Ь зйнши) IЪщ MiнiФepФBa соцполiтики вiд 14.05,18 Nэ688"IIро

затверджепм шповоrc першiry бюжmп прграм i рвультативвж пок8ниЙв'Й викованш ш мiсцевж бющоiв у га:цвi "СоцiшьпиЙ зжиm m соцiшьвого забФfiеq€Еы" Нжа
Мiнфiв вiл 20,09,2017 N979З "Про завердженш сшадовш црограмноi шасифiкацii видаткiв в кредитуванш мiсцевж бюджФiв",Розпоряджецш йського голови вiд 14,08,19 Nе206-ОД

Цлi державноi лолiтцки, на досягвенм ,ш спрямовща рещЬачй бюпжтноi програми

7, Мmа бюджqноi зdиФ мшозабезпеченж та

8, Завданш бюджтяоi лрограми

9. Напрями викоряffiЕЕбюджfrж коштiв гривень

l0.ПepoiK мiсчевпк/регiошьпж програм, цо виконуються у сшцi бюджФяоi програми (гривень)

l 1, РФульmтивнi покшники бюджФноi програми

N з/п

IЪпрями викориФанм
бюджqвж коштiв Загшьвий фонд Спецiшьний фонд Усього

2 4

i lя соцiмьяою ихисD,m фцiальноrc uбсзпечсння 508I548.00 0.00 508t5]8.00

}1!

з/п
Наiтмевувапня мiсцевоl7регiональвоi лрограми Загшьпий фонд спецiшьний фонд Усього

l \2 4

Мiсьюi юмшеrcноI прг?аvи пiдрWм
п фцiшноф ]шсry }чсffiiв апftФрифоi

otrЁlii, orcpaцii О6'фни\ сш m ueнiв
Ixcirteйй2019-202l рш

22955ф.00 0.ш 2295500,00

2 МiФм юм@rcр проФай щimюф их@гу mФеш м 2017-
202 lpoш

2786048,00 0.00 2786048,00

0.00 5081548.00

N з/п Покщвик Одпнищ
Джерело iЕформацii

Зшшьний спецiшьпий
fiовп Усього

1 2 з 4 5 6 1
зsфtпс я соцiФного rФсту тa соцФьЕоrо

l
ВrФати иа фцiшьний ихяФ м&lоибсзпечсfftх та вразf,trви\

Ещ пассrсни
фн, Рiшеяи мiсьюiрад sИ 21 Фуд

2018pol(y(?@32Фk) 508l548,0o 0.00 508l548.ф

2 пDоrчктч
KiEKiФ фiб. яш оlЩс, у cr?}THoMy @новщi фiб прогрма 460

КiлькiФь фi6. яшr, вяловмлфь l00 i бiЕше poKiв фiб прФама ]

KiБKiФ }чсшiв бойовю\ дiй в iЕмiдiв Berei
Bllшшoi вiйщ шм виповшфь 90 l бl.ъше poKjB

Фiб програма
55



ТЬЙ*tб .йБ*,ý* *евФФю ю ЖКП

БiЙ ui*,* m УЬД ДТО . iпшi

Йюрii грщн, шi отям}мь комrefiфФФ ш щiц

Тиьюфтрr.ryФБ компенсацiйm виФт г{асffiм
бойоЕd дй та iмiщ вiйfr з чиф }чснmв

фiry м вrcм вяборш пргрш

"ЬрчВсЙ". 
oi п"реSlшь у сuщ ffi€-вж

Й*ББ** **pИ*"oi fопомоlи, яЁ псре&мп

v .кffiх ffi( -sп обсгавне\ вiдоsiдо ]о поРЩ

?БЙiБi,р r"*оil }чсшюм бойовж Фй

Вслкоl Вiтцзшоi вiйш, шg вяповшФь 90 i (

florip лопомо* кюбшl ул,"р,*,]-"

;р"д-m р"""ф !l)jМ й*,Мм BifuB m УБД АТО , iH,1

;brcBi M€mpii frомщн . якi сФАцФ хоvпснсацm м

р-Бш;Йй;, *в@@бфfu

]ilБ*ЪЙо.Ьr* прхоreФ ýтсу рабiлiшi

Ййр.rЙ;"фffi",h,rl JTnl, баlьм яЁý

ъщля в ATo.Ki отиlпm шоlliсм lопоuоп

-ТщIмЙй""* }*HIФ}t бойових дiй m

,,мЬм чiй* з rисМ }часшjв аffiтерриФшяоi операцii,

оперщii Об'щ сш м прщбаgм мm

'*Й", oi о"рСl*у @@-м fuanм

ещ ме-вш обсrщ Biдoвire Ф поряд(у

прФамн фцiаъпоm чхпсry з обшсноrc бющ

;Б", *о4*rrу ,ИФшку Фiб з бмфнЕмfl

о.м. РоФов
начшьвик управлiнм фцiшьяоrc зциgry васелеfiня

коЕотопськоi MicbKoi радп

ПОГОДКЕНО]

начшьнrrк фiнансового } правлiяня Конй опсько'l Micbkoi

Дата liогоtrrы
м.п.

В,п, коffевецью









УПРАВЛIННЯ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННlI
конотопськоi мIськоi гади

нАкАз

вiд 28.08.2019 Nq _29-оД _
i- -_l
|про внесення змiн до паспортlв
бюджетних процрам
на 2019 piK

вiдповiдно до Закону Украiъи "про ,щержавний бюджет Укратни на
20|9 PiK", правил складання паспортiв бюджетних програм мiсцевих
бюджетiв та звiтiв про ik викоЕаннjI, затверджених Наказом MiHicTepcTBa
фiНаНСiв Украiни вiд 26.08.2014 N 8З6, зареестрованим в MiHicTepcTBi
юстицii УкраТни 10.09.2014 за N 1104/25881, спiльного нак€ву MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи та MiHicTepcTBa працi та соцiальноТ полiтики Украiни вiд
27.09.20|0 M1097l290, спiльного наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи та
МОН ВiД 01.06.2010 j\Ъ 29Sl519, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
27.07.2011 J\b945 та розпорядженнrI мiського голови вiд 14.08 .20t9 J\b206-
од,

нАкАЗУ€Мо:

ВНеСТИ ЗМiни до паспорта бюджетноi програми на2О19 piK управлiння
соцiального захисту населення Конотопськоi мiсъкоI Ради за кПкВК
0813242, 0813230, 081301 1, 0813012 що дод€Iються.

Начальник управлiння соцi€}льного .,а
захисту населеннrI Конотопськоi мiськоI РаДи l5 с/ о. м. Розанова


