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Смолінська селищна рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

РОЗПОРЯДЖ Е ННЯ 

Селищ1101 о голови 

від 26 червня 2018 року 

смт. Смо; 1іпе 

Про виесения змін до паспортів бюд;;1сет1111.,· 

програм .нісцевого бюдJ1сету иа 2018 рік 

No 26 - р 

Відповідно до п.б ч.5 статті 22 Бюджетного ко,т~ексу України, Закону України «Про 

державний бюджет України на 2018 рік» , Правил · скла,Ш1ННЯ паспортів бюджетних програм 

місцевих бюлжетів та з 11ітів про їх в11коr1 : 11111 :- 1 . затверджсннх наказом Міністерства фінансів 

України 1 1 Ї .' ( 26.08.2014р. N~ 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового 

методу складаюrя та викопаннн місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів від 

01.10.2010р. № 1147 «Про затвердж.ення Тю1ового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх 1н1кон <11тня для міснсвих бюджетів у галузі «Державне 
упраnління», наказу Міністерства соціа"1t, 1 нїї політики України від 19 . 04.2017р . № б.S9 « ГТ 

затверткення Ти11о~ю1 ·0 переліку бюджст·1111х програ і\r і результативних пока-знИІ,· 
виконант1 лля місцевих бюд,1:стів у галу:зі «Со 1tі;-~льний зах1rст та соціальне -забезІІf' 

наказу Міні стерства фіна11сі11 та Г--1іністерства ку:п:гур1r і турю:--rу України під 01.Jr 
І І 50/41 «Про ·sатвердження Типо1:n1 ·0 переліку nюджстних нро1 рам та рез_ 

1rоказників їх ви~-:оrrання для J\•1ic1tcвr1x оюджетів у I п1у:зі «Культура», накюу М1. 

оспітн і науки Укр:1Їпи під 10.07.2017р. N2 992 «ПJю ·шгверджсншr Типового Г1, 

бюджетних програм і резу.1ьтативних покю111тків їх в11ко11ш-rня для І\tісцсвих бю,uжс). 

галузі «Освіта» , рішеншr сесії Сіvюлінсr,кої се: 11 1щної рад 11 віл. 22.12.2017р. N2 39 « Пр-, 

селищний iJIOJtжcт на 2018 рік » (із зміню111) в гс.rщкт{ії рі11rсню1 сс:rи111.1rої ра:1и ні _·( 

26.06.2018р. N" 113. 

І . Внести змін11 ,'П 11аспортів 6Ю/!~і(Сл 11 1;.; програм І\Іі ,їlСІЮГО бю:tжсту. затвср,J,ке1111:--: 

ршпорядженням сеJ ІІІІІtІ!ОГО ГОJ ІОІJІІ ві,l 29 .12.2017 ро,,у № 49-р «Про :1атвер,;..~)КСІІШІ 

шtс1юртів бюджетю1:--: ІІр,)!'рам місцевого бюцжету на 2018 рік» та затвердити їх у 
новій рс; tа~щії (додаюп,ся), ,l саме: 

О 11 О 180 «Інша цішп,11 і сть у сфері дер ;1,,mного упраш1і ння» 

0114030 «Забезпечс1111я діяльності 6ібліотск» 
0114060 «За6езпеченю1 пішн,ності пш1ацін ГJ:, ·,1иттків ку.1r,ту ри, клу6ін , Іtснтрів ло:тітrя та 

інших КJІ)бних заходів» 

0116010 «Утр11м :1 ння та сфек1111та експ;1уат:1ц1я об' єктів іюплово - 1,омуншrь1ю1·0 

1 ·ос 11 ода рства» 
О 116030 «Організ,щін бj1агоустрою 11ассж11нх пунктів» 
0117330 «Будівнинпю інш11х об'єктін co1tia. :щої та виро,11111•юї інфраструктури комун,L· 1ьної 

власносл » 

0117460 «У 1 рю1а1 1ш1 та розв 1rток <11помобільн11 .\ . юріг т,1 .1орож11ьої інфраструкт:-• ри » 

0118340 «Приро:юохоронні за.\,J.' (И за р:1хунок ціJІьових фондів» 

0611 О І О « Наданнs1 .• юшкільної освіти » 



0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвп111ми навчальними закладами (в 

т.ч. школою - дитячим садко1'f, інтернатом при школі), спеціалізовани\ш школами, ліцеями, 

гімназіями» 

0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» 

0712020 «Спеціалізована стаціонарно медична лопомога населенню». 

2. Ви:знати таким що втратив чинність паспорт бюджетної програми місцевого бюджету, 

затверджений розпорядженням селищного голови від 19.02.2018 року No 6/2-р «Про 

внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 р1к», а 

саме: 

0117320 «Будівнинтво об'єктів соціально-культурного призначення». 

3. Затвердити паспорт Gюджстної програми .\І ісцевого бююкету на 2018 рік по 
• СмоJІінській селищній раді за КПКВК МБ: 

0117360 «Виконання і11вестиційних просктіп» 

Селищ1111і'1 голова М ),1. Мазура 

Гопов11ий бухгалтер 


