
Смолінсr,ка селищна 1х1 .·щ 

Маловисківського району Кіровогра. tс1,кої області 

РОЗПОРЯЛЖЕННЯ 

Селищного 1 ·0110ви 

Від 20 квітня 2018 року 

смт. Смоліне 

Про внесеннн "І.нін до паспортів бюдлсетних 

програм місцевою бюджету ua 2018 рі,, 

No 14/1 - р 

Відповідно до п:6 ч.5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону Ук~:, 
державний бюджет України на 2018 рік» , Правил складання паспортів бюджетних 

місцевих бюджетів та звітів про їх виконаню,. ·нпверджених нака:юм Міністерства фіh, 

України від 26.08.2014р. No 836 «ГJро леякі питання запровадження програмно - цільове,. 

методу складання та виконання міс1tсвих бюджетів». наказу Міністерства фінансів від 

О 1.10.201 Ор. No 1 І 4 7 «Про затверджс11 ня Типово~ о переліку бюлжетних проrраІ\•1 та 

результативних пока:тиків їх виконання ,'LЛЯ місцев11х бюджетів у галузі «Державне 

управління», наказу Міністерства соціальної rю1 1іти·ки України від 19.04.2017р. No 659 «Про 
затвердженшr Типового нереліку бюджетних програм і результативних показників їх 

виконання дю1 місневих бюджетів у галузі «Со11іа: 1ьний захист та соціальне ·тбезпечення». 

наказу Міністерства фінансів та Міністерства культур11 і ту рюму України віл О 1.10.201 Ор. No 
1150/41 «Про затвердження Ти1ювого 11среліку бю;t·,кетних програ,_,, та рс:зу;~ьтатипних 
показників "іх виконаннн д.11я місцевих бю;t,1,ттів у ,галу:зі « Культура». наказу Міністерства 

освіти і науки Укра"іни під І 0.07.2017р. № 992 «Про затвсрюкення Типового псреJІіку 

бюджетних програм і резу; 1ьтатинних показ1111кіrз "іх nиконання для місневих бюджетів у 

галузі «Освіта ». рішення сесії Смо: 1інськоі' се .' 11111~ної ради від 22 . 12 .2017р. № 39 «Про 

селищний бюджет на 2018 рік» (і:з ·~мінами) в редакції рішення сели111но"і ради від 

20.04.2018р. № 85, 

1. Rнести зміни до пас1юртів бюджсп111:--: 11рограм міс1tс1юго бюджету. :затвер,' tжсних 

ро·торядженням селищного голови ні : t 29.12.2017 року № 49-р «Про ·~атверлження 
пас110ртів бюджеп-111х про1т)ам місцено1 о бюджету на 20 І 8 рік» та ·затвердити "іх у 
новій рl'.'1акції (додаюп,ся), а саме: 

0110150 «Організаційне, інфорrщщійно 

забезпечення дінльності обласної ра;tи 

сілr,ськоі' рад. 

. . . 
- ана.• 11тичне та матер1ально - тсхн1чне 

(у разі її створення), міської, се; 11111tної. 

011 О І 80 «Інша діяль11 і сть у сфері державного у11равління» 

0113120 «lлійснсння соІ[іалr, 11 ої роботи з вра ~ .їиви .\111 категорі}ІМИ населення» 

0114030 «Заеїс-з11ечення дія : 11,ності Г)ібліотек» 

0114060 «Забсте 1 1сння діяльності 11алащв бу;t11нків культури. клубів, 1tснтр1в 

дшвілля та інших клубних заходів» 

0116010 «Утримання та ефективна екс11луатан1я об'єктіrз житлово - комунального 

ГОСПОЩІ рст ню> 

0116030 «Органі1ація благоустрою населених 11у11ктін » 

0117320 «Будін1rицгво об'єктін 1.:01tіа.11,rто-культур1101 ·0 призначенню> 

О 117330 «Будівнюпво інших об'єктів соніальної та виробничої інфраструктури 
ком унально'~' власності» 
01174()() «Утримання та ршв1пок автомобі . 11,них ,:юріr та дорожньо'~' інфраструктури» 

0118340 « Природоохоронні захо.rtи за рахунок нільових фондів» 



0610160 «Керівництво і управтння у відповідній сфері у м1стах (місті Києві), 

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» 

0611020 «Надання :загальної середнт,ої освіти ~аrальноосвітніми навча:1ьни:v1и 

закладами (в т.ч. шко:юю - дитячим садкоf\r, інтернатом при школі), спеціалі:зова~-~ими 
. . . 

школами, лщеями, пмна:з1ями» 

0611090 «І-{адання по:зашкільної ОСВІТИ ПО:ЗШІІК\ЛhНИМИ зающtаі\fИ ОСВІТИ. :заходи в 

позашкільної роботи :з дітьми» 

06111 ОО «Надання спеціальної ОСВІТИ школами естетичного виховання (му:зичними, 

художніми, хореографічними, театральни\ІИ, хоровими, :--.1исте1tькими» 

0611160 «Інші програми. :заклади та заходи у сфері освіти 

0712020 «Спеціалізована стаціонарно медична допомога насс: 1с1111ю» 

2. Затвердити паспорти бююкетних програм м1сцсвоrо бюджету на 2018 р1к по 

Смолінській селищній раді :за КПКВК МБ: 

0113110 «Заклади і 3аходи :з питан1, цітей та їх соціального :захисту» 

0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів :з о:з;.tоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на о:здоровлення громадян, яю постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

Селищний голова , М.М.Мюура 

ВІЗИ: 

Головний бухгалтер Т.Сливенко J,o, 09/. !& 


