УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від ________________

м. Бурштин

№720

Про внесення змін до паспортів
Бюджетних програм на 2019рік
Відповідно до ст..20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспорті
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836, рішення міської ради «Про
внесення змін до міського бюджету» № 01/82-19 від 25.10.2019 року
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Бурштинської міської ради ,
що додається:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційн-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад)»
- КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
- КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств установ та
організацій що виробляють, виконують та /або надають ЖКП»
- КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
- КПКВК 0116015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»
- КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»
- КПКВК 0113133 « Інші заходи та заклади молодіжної політики»
- КПКВК 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»
- КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»
- КПКВК 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту»
- КПКВК 0116015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»
- КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)»
- КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
- КПКВК 0117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»
- КПКВК 0117693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю»

-

КПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення»
КПКВК 0118230 « Інші заходи громадського порядку та безпеки»
КПКВК 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Володимир Гулик

