БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 13 лютого 2017 р.

м. Баштанка

№ 24 - р

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2017 рік
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Баштанської міської
ради від 28 грудня 2016 року № 22 «Про міський бюджет Баштанської міської ради
на 2017 рік», згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 26 серпня 2014року № 836 «Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми міського бюджету Баштанської міської
ради на 2017 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів, що додаються за КПКВК:
1) 0110170 – Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад та їх виконавчих
комітетів;
2) 0111010 – Дошкільна освіта;
3) 0111190 – Централізоване ведення бухгалтерського обліку;
4) 0113112 – Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального
захисту;
5) 0113202 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість;
6) 0113400 – Інші видатки на соціальний захист населення;
7) 0114090 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу;

8) 0114200 – Інші культурно - освітні заклади і заходи;
9) 0115061 – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно- масових заходів серед
населення регіону;
10) 0116052 – Забезпечення функціонування водопровідно- каналізаційного
господарства;
11) 0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ;
12) 0116310 – Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території;
13) 0119140 – Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища;
14) 0119180 – Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономною
Республікою Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади;
13) 0118600 – Інші видатки.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради
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