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Про затвердження перерозподілу
обсягу субвенції з державного
бюджету
З метою забезпечення своєчасного та ефективного використання коштів
субвенції з державного бюджету, відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік», статей 97, 108 Бюджетного кодексу
України, пункту 3 рішення Нововодолазької районної ради Харківської області
від 22 грудня 2018 року № 734-УІІ «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі
питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна
няня», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1161 «Про
затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають
право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено
інвалідність» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751
«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім ’ям
з дітьми» (зі змінами та доповненнями), керуючись статтями 2, 6, 18, 39, 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з о б о в ’ я з у ю :
1. Затвердити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату допомоги сім ’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
(додається).
2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів по КПКВКМБ
0813049 «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років
«муніципальна няня» та по КПКВКМБ 0813086 «Надання допомоги на дітей,
хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вродження
вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні
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захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі
психічні
розлади,
цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання
нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує
трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено
інвалідність»
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
Нововодолазької районної державної адміністрації та внести зміни до мережі
розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік.

3.
Фінансовому управлінню Нововодолазької районної держа
адміністрації Харківської області (М.С. Циганенко) подати на розгляд сесії
Нововодолазької районної ради відповідні зміни районного бюджету на
2019 рік.
4. Контроль за виконанняі\
Голова
районної державної адміністр

