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НАКАЗ
0^.0 Я. ДоУ-Ц_____ м. Володимир -  Волинський № Ю  ~ С 9  / Я

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік.

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України,від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, та рішення 
Володимир -  Волинської міської ради -від 23.12.2016 року № 13/3 „Про 
міський бюджет на 2017 рік”,

НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир- 
Волинської міської ради за:

КПКВК 1510180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення”,

КПКВК 1511060 “Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного 
вихователя”,

КПКВК 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 ”,

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

КПКВК 1513030 “Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян”,

КПКВК 1513040 “ Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям ”,

КПКВК 1513050 “Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,



КГЖВК 1513080 “Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи 
внаслідок психічного розладу”,

КГЖВК 1513090 “Видатки на поховання учасників бойових дій та 
інвалідів війни”,

КПКВК 1513100 “ Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування ”,

КПКВК 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”,

КПКВК 1513200 “ Соціальний захист ветеранів війни та праці ”
КПКВК 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення”,
що додаються.
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