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ЗАПОРIЗЬКА MICьKA РАДА
СЛУЖБА (УПРАВЛIННЯ) У СПРАВАХ ДIТЕЙ
нАкАз
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м. Запорiжжя

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.
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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
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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
Начальнuк службч (управлiння) у
справех aimей аепорiзькоi MicbKoI
раOч

Н.С, Сuсоракwе
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ffiЁi?ЁD
В.В. ловсuненко

r{W

Aý,l
ii;;;;{,*"9

(пhпис)

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

