ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17.01.2018 № 8
м. Золотоноша

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року
№ 836, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року № 860, та рішення міської ради від 20.12.2017
№30-47/VII „Про міський бюджет на 2018 рік”, наказу МФУ від 16.02.2017
№ 236 “Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують
програмно-цільового методу для ефективного виконання бюджетних програм і
цільового використання бюджетних коштів, керуючись п. 13, 20 ч. 4 ст. 42
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету головному
розпоряднику коштів – Виконавчому комітету Золотоніської міської ради за
наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів:
0210160
0210180
0212111
0212140
0213112
0213120
0213131
0213160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
Інша діяльність у сфері державного управління
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення
потреб населення у первинній медичній допомозі
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної
цільової соціальної програми «Молодь України»
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до

0213190
0213240
0215010
0215060
0217610
0217640
0217680
0218410

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Соціальний захист ветеранів війни та праці
Інші заклади та заходи
Проведення спортивної роботи в регіоні
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
Заходи з енергозбереження
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Фінансова підтримка засобів масової інформації

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами Шакуру О.В. та начальника відділу бухгалтерського обліку та
звітності Ложкарьову О.П.
Міський голова

Ложкарьова 56403

В.О. Войцехівський

