
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
 СУМСЬКИЙ РАЙОН 
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28.12.2017                    №103 

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 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»  та  рішення  другої  сесії  (  перше  пленарне
засідання) Миколаївської   сільської  ради восьмого скликання  від 31.12.2016
року №1 «Про сільський  бюджет на 2017 рік» (зі змінами, внесеними згідно з
рішеннями  сесій  №  01  від  06.01.2017р.;  №  02  від  27.01.2017р.;  №  17  від
27.03.2017р.;  №  03  від  04.05.2017р.;  №  01  від  30.05.2017р.;  №  04  від
13.07.2017р.;  №  03  від  14.08.2017р.;  №  02  від  30.08.2017р.;  №  01  від
21.09.2017р.;  №  01  від  23.10.2017р.;  №  02  від  21.11.2017р.;  №  02  від
12.12.2017р.; № 02 від 22.12.2017р.; № 01 від 28.12.2017р.):

1.  Затвердити  в  новій  редакції  паспорта  бюджетних  програм  місцевого
бюджету на 2017 рік, що додаються:

1.1.  КПКВКМБ  0110170  «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 0113030 «Надання пільг  з  оплати послуг  зв`язку,  інших
передбачених  законодавством  пільг  окремим  категоріям  громадян  та
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян»;

1.3.  КПКВКМБ 0113104 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам  похилого  віку,  особам  з  інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю  в
установах соціального обслуговування»;

1.4. КПКВКМБ 0113240 «Організація та проведення громадських робіт»;
1.5. КПКВКМБ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення»;
1.6. КПКВКМБ 0114060 «Бібліотеки»;
1.7.  КПКВКМБ  0114090  «Палаци  i  будинки  культури,  клуби  та  iншi

заклади клубного типу»;



1.8.  КПКВКМБ  0116050  «Фінансова  підтримка  об’єктів  комунального
господарства»;

1.9. КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»;
1.10.КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку

території»;
1.11.  КПКВКМБ 0116430 «Розробка схем та проектних рішень масового

застосування»;
1.12. КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»;
1.13. КПКВКМБ 0117010 «Місцева пожежна охорона»;
1.14. КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»;
1.15.  КПКВКМБ  0117470  «Внески  до  статутного  капіталу  суб’єктів

господарювання»;
1.16.  КПКВКМБ  0119110  «Охорона  та  раціональне  використання

природних ресурсів»;
1.17. КПКВКМБ 0119120 «Утилізація відходів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 Сільський голова                                        С.В.Самотой


