
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКИЙ РАЙОН 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.02.2019 № 22-ОД
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень 
Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 
23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих 
бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» ( зі змінами) та рішення тридцять першої сесії 
сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 21.12.2018 №14 «Про 
сільський бюджет Миколаївської сільської ради на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 
рік, що додаються, а саме:

#

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 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями)»;

1.3. КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку»;

1.4. КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремих категорій громадян»;

1.5. КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю»;

1.6. КПКВКМБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту»;

1.7. КПКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово- 
комунальних послуг»;

1.8. КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
1.9. КПКВКМБ 0113242 «'Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»;



1.10. КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
1.11. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
1.12. КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду»;
1.13. КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства»;
1.14. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.15. КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
1.16. КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства»;
1.17. КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»;
1.18. КПКВКМБ 0117610 «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва»;
1.19. КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування»;
1.20. КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідг 'ї 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
1.21. КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони»;
1.22. КПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів»;
1.23. КПКВКМБ 0118312 «Утилізація відходів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова С.В.Самотой


