
Смолінська селищна рада 
Маловисківського району Кіровоградської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Селищного голови
Від 04 вересня 2019 року №55-р

смт. Смоліне

Про внесення змін до паспортів бюджетних 
програм місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до п.6 ч.5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
державний бюджет України на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів від 
01.10.2010р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне 
управління», наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. № 659 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», 
наказу Міністерства фінансів та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 
1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказу Міністерства 
освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Освіта», рішення сесії Смолінської селищної ради від 21.12.2018р. № 230 (зі змінами) 
в редакції рішення селищної ради від 30.08.2019. року № 326,

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, затверджених 
розпорядженням селищного голови від 27 грудня 2018 року № 56-р «Про затвердження 
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік» та затвердити їх у новій 
редакції (додаються), а саме:

-л/0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення 
діяльності обласної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

- >/0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
0112020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»

- х/0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю»

- у 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
- л/ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
- ч/’ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та

інших клубних заходів»
-у/ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
- /'0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
-\і/ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»
- /0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної

власності»



0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету»
0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних громадах»
0611010 «Надання дошкільної освіти»
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями»
0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми»
0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими»
0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»
2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по Смолінській 

селищній раді за КПКВК МБ:
. - 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій»

Селищний голова М.М.Мазура
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