
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

  від «03 » листопада  2020  р.              Баштанка                             № 174-р 

 

Про затвердження паспортів  

бюджетних програм на 2020 рік  
у новій редакції 

 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,  
враховуючи   рішення Баштанської міської ради від 23 жовтня 2020 року № 2 

«Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 

рік», згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» зі змінами, з о б о в ’ я з у ю : 

 

         1.Затвердити паспорти бюджетних програм Баштанської  міської ради на 
2020 рік за КПКВК: 

         1)0110191 «Проведення місцевих виборів». 

         2.Внести зміни до паспортів бюджетних програм Баштанської міської 
ради на 2020 рік за КПКВК, виклавши їх у новій редакції, що додаються: 

1)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»; 

2)0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами»; 
         3)0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства»; 

4)0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 
5)0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» 

         6)0117330 «Будівництво медичних установ та закладів»; 
         7)0117462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»;  

8)0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю». 



 

 

         3.Визнати такими, що втратили чинність: пункт 1 частини 8,10 

розпорядження міського голови від 13.02.2020р. № 19-р «Про затвердження  
паспортів бюджетних програм на 2020 рік»; пункт 2 частина 6  розпорядження 
міського голови від 10.08.2020р. № 118-р «Про затвердження  та внесення змін 
до паспортів бюджетних програм на 2020 рік»; пункт 1 частина 1, пункт 2 

частини 1,2,3,4  розпорядження міського голови від 08.09.2020р. № 140-р «Про 
затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік». . 
         4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлану 
Євдощенко. 
 

 

  Міський голова                                                                              Іван РУБСЬКИЙ 

 


