УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Вінницького району Вінницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12 лютого 2019 року

№ 10

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Відповідно статті 20 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів
України: від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 року №1104/25881 (зі змінами), від 29 грудня
2002 року №1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 23.01.2003 року №47/7368 (зі змінами), рішення 19 сесії сільської ради
7 скликання від 21.12.2018 року «Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік» та з метою моніторингу, оцінки і контролю
ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за КПКВКМБ, а саме:
- 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»;
- 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної)допомоги»;
- 0113242 «Інші заклади та заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»;
-0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
-0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
-0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
-0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету»;
-0117463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів»;
-0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»;
-0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;
-0118312 «Утилізація відходів».
2. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу
фінансів-головного бухгалтера Шило В.М.
Сільський голова

СИЧ В.М.

