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«Про затвердження паспортів бюджетних 

програм та паспортів в новій редакції на 2019рік»

         Відповідно статті 42,59 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні»,
рішення селищної  ради від 22.12.2018р.  №37 «Про селищний бюджет Воскресенської  селищної
ради  на  2019  рік»,  керуючись  Правилами  складання  паспортів  бюджетних  програм  місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказами Міністерства фінансів України
від  26.08.2014  року  №836  «Про  деякі  питання  запровадження  програмно-цільового  методу
складання  та  виконання  місцевих  бюджетів.,  керуючись  п.20  ч.4,ст.42  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  рішення  селищної  ради  «Про  внесення  змін  до  бюджету
Воскресенської селищної ради на 2019 рік» від 22.02.2019року №22, рішення селищної ради «Про
внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік» від 27.03.2019року №17,
рішення селищної ради «Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019рік»
від  08.05.2019р.  №15,рішення  селищної  ради  «Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2019 рік» від 20.06.2019р. №1; рішення селищної ради «Про внесення змін до
бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік» від 25.07.2019р.№2; рішення селищної ради
«Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської  селищної  ради  на  2019  рік»  від  30.08.2019»;
рішення селищної ради «Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік»
від  04.10.2019р.  №1;  рішення  селищної  ради  «Про  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської
селищної ради на 2019 рік» від 15.11.2019р. №3: 
          1.Внести зміни до паспортів  бюджетних програм на 2019 рік Воскресенської
селищної ради, затверджених розпорядженням голови Воскресенської селищної ради від
24.01.2019  року  №5  «Про  затвердження  паспортів  бюджетних  програм  на  2019  рік»
шляхом затвердження їх в новій редакції за кодами програмних класифікацій видатків та
кредитування місцевих бюджетів:
        -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»,
        -КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.
          2.Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік Воскресенської
селищної ради,затверджених розпорядженням голови Воскресенської селищної ради від
01.03.2019  року  №19  «Про  затвердження  паспортів  бюджетних  програм  на  2019  рік»
шляхом затвердження їх в новій редакції за кодами програмних класифікацій видатків та
кредитування місцевих бюджетів:       
        -КПКВКМБ  0117370  «Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій», що додаються.
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», що додаються.
          3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Воскресенської селищної
ради за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів:
        -КПКВКМБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального
захисту» , що додається.
          4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
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