
СмоJІінс1,ю:1 селищна радu 

Маловисківського району Кіровоградської області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Сели111110!0 rолов11 
від 22 травня 2017 року 

смт. С1'ю:1іне 

Про внесення змін до паспортів бюдJ1се11итх 

програАt .місцевого бюдJ1сету иа 2018 рік 

No 19/1 - р 

Відповідно до п.б ч.5 статті 22 Бюджетно~ о ксщексу України, Закону України «Про 
державний бюджет України на 2018 рік» , Правил склалання паспортів бюджетних прогр' 

місцевих бюджетів та звітів про їх в1rкона1111я, затверд:жсних наказом Міністерства фіІ-' 

України від 26.08.2014р . No 836 «Про денкі питання запропадження програмно - ui 
методу скпадання та виконання місцевих бюл:жетів», нака-зу Міністерства фіr 

01.10.2010р. N2 1147 «Про :затвердження Т111rового переліку бюджетних прt. 

ре:зультативн11:s: показників ї:s: вико11пння для :\1іс11еви'С бюджетів у п1J 1у3і «ДеJ.,. 

у11равпіння», накюу Міністерства соціаJ 1r,ної політик11 України від 19.04.2017р. No 659 <<, 
затверл,ження Типо1юrо переліку бюлжстних прогрю, і ре:зультатив11их покюн11ків 1.--. 
виконання для місцевих бюджетів у галу~і « Сопіальний 3а'С11ст та соціальне :забезпечення» , 

наказу Міністерства фінансів та Міністерства куЛL,тури і туризму У країни від О І. І 0.201 Ор. № 
1150/41 «Про :затвердження Типового перелік:-, ' бюджетних програм та рс3ультативних 

пока..зників їх в1гко11ання для Т\1 іспев11 х бюджетіu у 1 ·ш1у3і «Культура», нака·зу Міністерстпа 

освіти і науки Українн від 10.07.20 l 7p. № 992 « І Іро :затвердженю1 Тигrоного переліку 

бюджетних програм і рсзуЛf,тативнr1:-.: 1101,~1тиків їх 11111,онання д.11я '-1іl:Іtсвих бюлжстін у 

галузі «Освіта» , рішен11н сес ії Смолінс1,кої сс .11ишної pa; t11 нід 22.12.20 І 7р. № 39 < 1Лро 

селищний бююкет на 2018 рік » (із :зміна,1и) в rедакції рішення селищної ра}[и віл 

22.05.2018р. No 107. 

І. Внести ЗТ\1іни до паспортів бю.tжетних про1· р : 1ч місцевого бю; tжету. ·1,пвсрджених 

ро:зпорядже111гям селищного голо11,1 під 29.12.2017 rюку No 49-р (<Про затnер, ,.ження 

паспортів бюд;кстн11х програм І\1іс1tсво1·0 бюджету 11а 2018 рік » та затверди 1и їх у 
новій релакції (до;щюп,сн), а саме: 

0110180 «fн111 , 1 л ія :1ьність у сфері ;tсржавноrо у11р , 111лін11я» 

О 116030 «Орган і 1 аці51 благоустрою насс1 1ених пунктів» 

0117350 «Розроблс1111я схем планування т,1 ·забудови тер1rторій (містобулівної документанії» 

0611 О 1 О «Надання дош кіль~ ІОЇ освіти» 
0611020 « Надання заrалr,110ї середньої освіти 3а 1 альноосвпн1ми навчальними закладами (в 

т.ч. школою дил1чим садком. 1нтсрнатом пр11 111колі). спеціалізованими 111ко : 1ами, лі11еям11. 

ПМНЮІЯМИ>> 

06 [ 1090 «НадаНІІ>і ПО'ЗаІ ІJКІЛЬНОІ ОСІ\1111 позашкіj/1 ,І І ІІ\1И ·закладами ОСВІТІ]. заходи 13 

позашкільної роботи 3, tіТІ,Т\ГИ» 

0611100 «Надання спеніат, ної освпи 111ко j f ,1\ІИ естетичного виховання (музичними, 

художніми, :s:ореографічнимн. театральними, 'Соровим11. мистеш,кнми» 



Селищний голова М.М.Мюура 

Головний бухгалтер Т.Слив(;11ко d-1. {lf; /<f 


