
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
07.08.2018 № 411 

 
Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 18.07.2018 № 372 „Про затвердження перерозподілу  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік” 
 

Керуючись статтею 18 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації” та статтею 108 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 512 „Деякі 
питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допомоги „пакунок малюкаˮ, на виконання наказу 
Міністерства фінансів України від 26 липня 2018 року № 649 „Про внесення 
зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, 
п.15 рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 „Про обласний бюджет на 
2018 рік” (зі змінами та доповненнями)  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до розпорядження голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 18.07.2018 № 372 „Про затвердження 
перерозподілу  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на       
2018 рік”, виклавши пункт 1 у новій редакції: 

  
              „1. Затвердити за ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3048 „Надання при народженні 
дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації, як головному 
розпоряднику коштів обласного бюджету, збільшення асигнувань загального 
фонду на 19 790 тис. грн. (видатки споживання) за рахунок 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 
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по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла       
80-річного віку.”. 
 

2. Винести це розпорядження на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
Перший заступник голови                                                             Е. СЛЕПЯН 
                                                                                                    
 
 
 


