МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14.12.2018

№ 151

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 року № 538-р «Про схвалення
Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та
від 23.05.2007 року № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих
бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів» та рішення сімнадцятої сесії восьмого
скликання Миколаївської сільської ради від 22.12.2017 №06 «Про сільський
бюджет на 2018 рік» (зі змінами, внесеними згідно з рішеннями сесії №38 від
08.02.2018р.; №03 від 23.03.2018р.; №17 від 12.04.2018р.; №03 від 26.04.2018р.;
№12 від 24.05.2018р.; №10 від 26.06.2018р.; №14 від 11.07.2018р.; №12 від
10.09.2018р.; №04 від 10.10.2018р.; №26 від 19.11.2018р.; №10 від 11.12.2018р.
та рішення виконавчого комітету №160 від 30.11.2018р.):
1.Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік,
що додаються:
1.1.КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
1.2. КПКВКМБ 0110190 «Проведення місцевих виборів та референдумів,
забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим»;
1.3. КПКВКМБ 0112110 «Первинна медична допомога населенню»;
1.4. КПКВКМБ 0113100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування»;
1.5. КПКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житловокомунальних послуг»;
1.6. КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
1.7. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;
1.8. КПКВКМБ 0116010 «Утримання та ефективна експлуатація об`єктів
житлово-комунального господарства»;

1.9. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.10. КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
1.11. КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної
охорони».
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова

С.В.Самотой

