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УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
МІСТО  НІЖИН
М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від  24  липня  2019 р.                      м. Ніжин                        № 181

Про розподіл субвенції

Відповідно до статей 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве  самоврядування в  Україні", Регламенту виконавчого комітету Ніжинської  міської ради Чернігівської області VІІ скликання, затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету міської ради від 11.08.2016 року № 220, пункту 4 рішення міської  ради  VII скликання № 7-50/2019 від 16 січня 2019р."Про міський бюджет м. Ніжина на 2019 рік", постанови  Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 552 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків":  

	Визначити головним розпорядником державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків  управління праці та соціального  захисту  населення  Ніжинської  міської  ради;


	На виконання  «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків», затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 552, визначити, що субвенція спрямовується на:


- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (далі - державна соціальна допомога), та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (далі - грошове забезпечення), здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019р. N 552;

- оплату послуг патронатного вихователя, виплату соціальної допомоги на утримання дітей в сім'ї патронатного вихователя (далі - соціальна допомога) та здійснення видатків на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. N 148 "Деякі питання здійснення патронату над дитиною";

- підтримку малого групового будинку комунальної форми власності (кошти на проживання дітей у малому груповому будинку у розмірі два прожиткових мінімуми на одну дитину відповідного віку на місяць та із збільшенням у 1,5 раза цього розміру для дітей з інвалідністю) відповідно до Примірного положення про малий груповий будинок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. N 926;

- оплату витрат, пов'язаних з виплатою державної соціальної допомоги, соціальної допомоги та грошового забезпечення структурними підрозділами акціонерного товариства "Укрпошта" відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270. 

3. Начальнику фінансового управління Ніжинської міської ради                    (Писаренко Л.В.), начальнику управління праці та соціального  захисту  населення  Ніжинської  міської  ради  (Кулініч В.М.) забезпечити використання коштів субвенції згідно з Порядком та умовами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019р. N 552. 

4. Контроль за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на   заступника  міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу посадових обов’язків та функціональних повноважень. 





Міський  голова                                                                А.В.Лінник



































Подає:

Начальник  фінансового  управління                                      Л.В.Писаренко

     
Погоджує:


Начальник  відділу юридично - кадрового
забезпечення                                                                           В.О.Лега




