
Управління соціального захисту 
населення Бериславської районної 
державної адміністрації

Фінансове управління 
Бериславської районної 
державної адміністрації
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Про затвердження паспортів 
бюджетних програм 
2017 року

Відповідно до рішення Бериславської районної ради Херсонської 
області від 22 грудня 2016 року №149 «Про районний бюджет на 2017 рік», 
Закону України від 21 грудня 2016 року №1801-VIII «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року №1104/25881 із 
змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України 
від 30 вересня 2016 року №860

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік по управлінню 
соціального захисту населення Бериславської районної державної 
адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів:

ТПКВКМБ Назва бюджетної програми
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Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей- 
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот

1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 
дітям
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1513050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

1513080 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи 
внаслідок психічного розладу

1513090 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 

похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

1513180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
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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 і природного газу

1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці
1513400 Інші видатки на соціальний захист населення ,
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2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
фінансово-господарського обліку управління соціального захисту населення 
Бериславської районної державної адміністрації Дзюбу Ю.С. тг заступника 
начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління 
Бериславської районної державної адміністрації Литвинову І.Г.

Начальник управління соціального 
захисту населення районної 
державної^дміністрації

І.В.Іванова
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І рк фінансового
авлі^ня районної 

ої адміністрації

Є.С.Юлдашев


