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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08 лютого 2019 року

№ 8-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2019 рік
Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України від 21
травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись рішенням від 22 грудня 2018 року № 15 «Про сільський бюджет
Лоцкинської сільської ради на 2019 рік», », статті 20 Бюджетного кодексу
України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №
836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання
та виконання місцевих бюджетів», вважаю за необхідне:
1.
Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету Лоцкинської
сільської ради на 2019 рік (додаються) по:
КТПКВК
МБ
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»;
КТПКВК МБ 0111010 «Надання дош кільної освіти»;
КТПКВК МБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту»;
КТПКВК М Б 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці»;
КТПКВК М Б 0Г13241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення»;
КТПКВК М Б 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»;
КТПКВК М Б 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
К ТПКВК МБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону»;

КТПКВК М Б 01 16013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства»;
КТПКВК М Б 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
К Т П К В К М Б 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою проведення
грош ової оцінки земель населених пунктів »;
КТПКВК МБ 01 17350 «Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної докум ентації)»;
КТПКВК МБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».
КТПКВК М Б 01 19770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».

2.Контроль за виконанням даного розпорядження залиш аю за собою.

Сільський голова

С.М. Бото

