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ЗАПОРIЗЬКА MICьKA РАДА
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нАкАз

м. Запорiжжя ль ??/

Про затвердження паспортiв бюджетних
програм на2019 piK у ноЪiй редакцii

Вiдповiдно до рiшення MicbKoi Ради вiд 29.05.20|9 Nь 30 <Про внесення
змiн до рiшення мiськоi рuд" вiд 19.|2.2018 }{Ь 57 пПро бюджет MicTa на 2019
piK>, нак€rзу MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи вiд 26.08.2О14 року J\b 836 "Про
деякi питанЕя запровадження програмно-цiльового методу складання та
виконанЕя мiсцевих бюджетiв" (зi змiнами)

НАкАЗУеМо:
ЗатвердИти паспОрта бюДжетниХ програМ на 2О1.9 piK у новiй редакцiТ

служби (управлiння) у справах дiтей Запорiзькоi Micbkoi Ради за кIIквк
0910160 <<Керiвництво i управлiння У сферi соцiапьного захисту дiтей> та
091'З210 <органiзацiя та цроведення |ромадських робiт), що додаються.

Начагlьник служби (управлiння) Н.С.Сиворакша

СЛУЖБА (УПРАВЛIННЯ) У СПРАВАХ ДIТЕЙ
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О&ЯrбЩФrr ПРrЗН'Ч'Нь/бЩФНrХ alrxyвaffb - lo 94l 521 rрlфхь, у юму чrФl зlrilьноaо фоffду _ 1о ю7 о21 грrфнь тa сп.цlмьноФ (Dонду _ lзa 5Ф rрrФнь
ПlдФaв, дя вrюнaffня бщФноI прaFмх

цlлl ФPraBHot полlтrtr, нa дФяaн.нffя яrll спиновaia рaФlýцlя бщФноi пrюrр.мi

7. M.Tr бщgхоТ прrр.мх
КэрiвницБо i улравлiння у сферi соцiальноrо захlry дiтвй8. Зaщiffхя бщотхоI прrр.мr

1О. ПGрiх мiсцевrх / Fiонffьнlх прrр.м, цо вихонупься у сшцl бщетtоi пFrрам,

провФхснь, участь у яхих берль спецiалiсти вихонавчоlо орrану

провадхень, участь у яких берль спецiалiсти вихонавчого орrану

НачФьнuк службч (упраалiння) у
фравах dimB й ЗапоFi зфI g/ЬьюIраО0

Н.С. Счвораfuа

(iнiцiали/iнiцiФ, прiзвице)

с.В, тuhощоню

(lнiчiалr/iнi1,1iал прiзвищо)
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пАспорт
бlofutlHot проsрrgu rrс4езфо бюахеmу не 2019 ptr

1. 0900000 Слухба (управлlншя) у справах дlтеП ЗапорlзькоТ MicbxoT ради

Служба (упрашiкня) у справах дhой Запорlзьк_оi M_icb_lgl ццr!l_оJр_)__ _ _(наименування вцповiдальноrо виконавця)
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JIlдсЁвu мя вrхонання бшеткоI пmmм,
Конституцiя Укра'ihи, Бюд)(eпий кодэкс УФаihи, Закон Украiни "Пр iliсцево самоврядування в yKpaiнi", Закон Ухра'iни "Про зайнягiсть насалення''

цiлl доржавнот полtтrIr, Hr досяrнокня якr{х спрямовrна ре!л|з!цlя бюмотной програмr

7. Мета бюдкетноI проrр!ми
3алучення незайнятого населення до y{acтi в громадФких роботах якi е суспiльно кориснi та дiють в iffiepecax територiальноТ громади, Орrанiзацiя та проведоння
rромадських робiТ здiйснюеться для додаткового стимулювання та мотивачii до працi, матерiальноТ питримки безробiтних та iЙих категорii осiб.

8, 3авдання бюшетноТ проrр!ми

9. Напрями викорrстання бюдa(етнхх кощтlв гршвонь

'l0, Перелlк i.lсцовrх / реrlонrльпхх проrрам, цо вхrонуються у схладl бrод2rетноТ програми

Начальнuк службч (управлiння) у
справех aimей аепорiзькоi MicbKoI
раOч Н.С, Сuсоракwе

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

В.В. ловсuненко

гривень

l 1 Реrультаilвнi похr!нхк, бюджотноI проrрам,

видаткiв на органiзацiю та проведення Фомадських робiт

уfrанов, якi займаються органiэаЦбю та проведенням

тимчасово створених робочих Mio.Ib для органiзацГa та

установ, яким плану€ться в]цiлення KoluTiB для

тимчасово створених робочих мiсчь, якi плану€ться
для органЬецГi та проведення гроrrадсьш робП

якi плануються для орrанiзацТ та проведення

тимчасово створехих робочш кiсчь охошених
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(пhпис) (iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


