ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18.03.2021 року

смт Воскресенське

№ 9-ра

Про надання матеріальної допомоги
громадянину селищної ради
Макарову Івану Степановичу
Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради «Про обласний
бюджет Миколаївської області на 2021 рік»,
З О Б О В ’Я З У Ю:
1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради
виплатити матеріальну допомогу за рахунок субвенції з місцевого бюджету
(субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної
матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни) з
виплатою у березні місяці 2021 року Макарову Івану Степановичу –
мешканцю смт. Воскресенське в сумі 7600,00 гривень.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та
звітності селищної ради Наталію ЧЕРНЕНКО.

Селищний голова

Олександр ШАПОВАЛОВ

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до розпорядження від 18 березня 2021 року № 9-ра
«Про надання матеріальної допомоги громадянину селищної ради
Макарову Івану Степановичу»

Заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Юрій ЯСЬКІВ

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Людмила МАНЖУЛА

Начальник юридичного відділу

Олена САКУН

Начальник відділу-головний бухгалтер

Наталія ЧЕРНЕНКО

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 04.03.2021 року

смт Воскресенське

№ 34-р

«Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік»
Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», 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 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), рішення селищної ради
«Про затвердження бюджету Воскресенської селищної територіальної
громади на 2021 рік» від 23.12.2020 року № 16,
З О Б О В ’Я З У Ю:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік
Воскресенської селищної ради за кодами програмної класифікації 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 0113020 «Забезпечення побутовим вугіллям окремих
категорій громадян»;
- КПКВКМБ 0113031 «Надання інших пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства»;
- КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку»;
- КПКВКМБ 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному транспорті»;
- КПКВКМБ 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- КПКВКМБ 0113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій
та осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
- КПКВКМБ 0113161 «Надання соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;
- КПКВКМБ 0113171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю
на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,
мотоколясок і на транспортне обслуговування»;
- КПКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів
війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
на оплату житлово-комунальних послуг»;
- КПКВКМБ 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів
війни та праці»;
- КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення»;
- КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства;
- КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги»;
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
- КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної
охорони»;
- КПКВКМБ 0117330 «Будівництво -1 інших об'єктів комунальної
власності»;
- КПКВКМБ 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку».
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
начальника відділу-головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та
звітності.

Селищний голова

Олександр ШАПОВАЛОВ

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до розпорядження від 04 березня 2021 року № 34-р
«Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік»
Заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Юрій ЯСЬКІВ

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Людмила МАНЖУЛА

Начальник юридичного відділу

Олена САКУН

Начальник відділу-головний бухгалтер

Наталія ЧЕРНЕНКО

