
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.01.2017 № 4
м. Золотоноша

Про затвердження Паспортів   бюджетних   програм
виконавчого   комітету Золотоніської міської ради на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2016 №17-3/УП «Про міський
бюджет на 2017 рік», керуючись пунктом 13, 20 частини 4 статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

1. Затвердити Паспорти бюджетних програм виконавчого комітету
Золотоніської міської ради на 2017 рік :
1.1 КПКВКМБ   0310180   Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення

1.2 КПКВКМБ   0322180   Первинна медична допомога населенню

1.3. КПКВКМБ   0313112   Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту

1.4. КПКВКМБ   0313131   Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді

1.5. КПКВКМБ   0313132   Програми і заходи центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

1.6. КПКВКМБ   0313141   Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді

1.7. КПКВКМБ   0313181   Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих,
які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами



1.8. КПКВКМБ   0313202   Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких
має соціальну спрямованість

1.9. КПКВКМБ   0313400   Інші видатки на соціальний захист населення

1.10. КПКВКМБ   0315011   Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

1.11. КПКВКМБ   0315062   Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

1.12. КПКВКМБ   0317211   Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

1.13. КПКВКМБ   0317212 Підтримка періодичних видань (газет та

журналів)

1.14. КПКВКМБ   0317310   Проведення заходів із землеустрою

1.15. КПКВКМБ   0317450   Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва

1.16. КПКВКМБ   0318600   Інші видатки

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами
Тітаренко О.В. та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Ложкарьова О.П.

Міський голова В.О. Войцехівський

Ложкарьова  56403


