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Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 20 Бю дж етного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів
України від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 10 вересня 2014 року за № 1 104/25881 та змінами внесеними згідно
Наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209, рішення
тридцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 26.12.2019 № 846
«Про районний бюджет на 2020 рік» зо б о в’язую:
1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):
0110150 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті,
міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів;
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
0112111 П ервинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет;
0112145 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих;
0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я;
0116090 Інш а діяльність у сфері житлово-комунального господарства ;
01 17630 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної
діяльності;
0118420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації.
0121010 Надання дош кільної освіти;
0121020 Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;
0121030 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами
загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку;

0121090 Надання позашкільної освіти позаш кільними закладами освіти,
заходи із позаш кільної роботи з дітьми;
0121140 П ідвищ ення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами
післядипломної освіти;
0121150 М етодичне забезпечення діяльності закладів освіти;
0121161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;
0121162 Інші програми та заходи у сфері освіти;
0121170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;
0125011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту;
0125031 Утримання та навчально-тренувальна робота.
2.Н ачальнику відділу фінансово-господарського забезпечення (Горбачовій
Т. В.) подати річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм до
фінансового управління райдержадміністрації, згідно встановленої форми у
терміни, визначені для подання річної звітності.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залиш аю за собою.

Голова районної ради

В. Любка
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