ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови від 03.02.2017р. №5-ОД_____
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Шосткинської міської ради_____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Шосткинської міської ради___________
(найменування місцевого фінансового органу)

09.02.2017

№

8

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1.____________ .03______________
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради____________________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

2 . ____________ .031_____________
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради____________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3 . ____ .0313130______________________________________________ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення_______________________________
(КПКВК МБ)
(КФКВК) ’
(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань загального фонду -

386,048

386,048 тис, гривень та спеціального фонду -

тис.гривень, у том}'числі
______ -______ тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України № 2456 - VI від 08.07.2010 року; Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 163 - XIV від 06.10.1998 р.; Закон України від
08.09.05р. № 2866- IV “Про забезпечення рівних права та можливостей жінок і чоловіків” ;Закон України від 15.11.01р. № 2789- III “Про попередження насильства в сім”ї”; Закон
України від 19.05.09 № 1343-УІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”; Постанова ВРУ від 15.09.99 № 1063XIV “Концепція державної сімейної політики”; Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- III; Указ Президента України від 12.11.99 № 1460/ 99 “Про заходи щодо поліпшення
становища багатодітних сімей”
Рішення сесії Шосткинської міської ради від 29.09.2015р. „Про затвердження Положення про Шосткинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій
редакції"; Рішення сесії Шосткинської міської ради від 14.12.2016р. “Про затвердження міської комплексної програми «Молодь міста Шостка на 2016 - 2020 роки”; Рішення сесії
Шосткинської міської ради йід 14.12.2016р. "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік"; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 р. № 104
«Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Наказ Міністерства фінансів України / Міністерства соціальної політики України від
24.10.2012 № 1116/673 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист
сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
6 . Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань еім"ї, та заходів,спрямованих па забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків

