
 

 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від  «08 » липня 2019  р.                 Баштанка                             № 115-р 

 

Про затвердження та внесення змін 

до паспортів бюджетних  програм на 

2019 рік  

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,  враховуючи   

рішення Баштанської міської ради від 25 червня 2019 року № 17 «Про  внесення 

змін до міського бюджету Баштанської міської ради  на 2019 рік», згідно з 

Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 

звітів про їх виконання, затверджених наказом  Міністерства фінансів України 

від 26 серпня 2014року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», з о б о в ’ я з у 

ю : 
          1.Затвердити паспорти бюджетних програм Баштанської  міської ради на 

2019 рік за КПКВК : 

         1)0113111«Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 

опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей»;  

         2)0117362«Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад». 

2.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Баштанської 

міської ради, затверджених розпорядженням  міського голови від 04.02.2019 р. 

№ 11-р, виклавши їх в 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)0116013«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»; 

3)0116030«Організація благоустрою населених пунктів» ; 

4)0116090«Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»; 

5)0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»; 



 

 

         6)0117363«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій». 

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

розпорядження міського голови від 04.02.2019р. № 11-р «Про затвердження 

паспортів бюджетних програм на 2019 рік»; пункт 2 частина 1,3,4,6,7 

розпорядження міського голови від 08.05.2019р. № 72-р «Про затвердження та 

внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік». 

          4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Євдощенко . 

 

 

Міський голова                                                                                   І.РУБСЬКИЙ 

 


