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Смолінська селищна рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Сели111ного голови 

від 19 л ютого 2018 року 

смт. Смоліне 

Про внесення змін до паспортів бюдJІсет11их 

програ.ін місцевого бюдJІсету на 2018 рік 

No 6/2 - р 

Відповідно цо п 6 частини 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 накюом Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014р. «Про цсякі питання за~1ровадження програмно - ці ;н,01юго 

методу складання та виконання місцевих бюджетів», накюу МіністерстваФінансів та 

Міністерства освіти і науки України від О І .06-.201 Ор. № 298/519 «Про затвердження 
Типового пt:рсліку бюджетних програм та рс·3у_ rhтативних покюників їх викоання д.1я 

міспевих бюджеті в у галузі «Освіта, рін1ення сесії С\10лінс1,кої селищної ра/1и 7 скликання 
від 22. l2.2017p. № 39 «Про селищний бю; tжет на 2018 рік». 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, затверджених 

розпорядженням селищного голови від 29.12.2017 року No 49-р «Про -затвсрдж1:ння 
паспортів бюджетних програм м ісцевого бю,· 1жету на 2018 рік» та :затнер;tити їх у 
новій редакпії (додаються). а саІ\1с: 

0110150 «Організаційне, інформаційно - ана,:1ітичне та матеріально - технічне 

забезпечення діяльності обласної ради (у рюі її створення), міської, се;1ищної. 

сільської рад. 

0110180 «Інша діяльність у сфері державно~ о управління» 

0113240 « І11ші заклади та заходи» 
О 1 14030 «Забс1печення діяльності бібліотек» 
0114060 «Забезrrечення діяльності 11 а: ~ащв і булинків культури. клубів, rtс1лрш 

до3вілля та інших клубних 1аходів» 

0116010 «Утримання та ефективна експ.гrуатащя об'єктів житлово - комунапьного 

господарства» 

О 116030 «Ор1·анізація благоустрою населених пунктів» 
0611010 «Надання дошкільної осніти » 

0611020 «Надання загальної серс;tн1,ої освіти за1 ·ал1,ноосвітніми навча.11ьними 

закла;щми (в т.ч. школою - ,1итячим салко\,1. інтернатом 11ри школі). спсІ(іа.,r~і ·юнаним11 
. . . 

школаІ\-111. ЛІЦСЯМИ, ПМШ1'31ЯМИ>) 

0611090 «Надання позашкільної освпи позашкілhними закладами освіти, заходи і1 

позашкільної роботи :з дітьми» 

06111 ОО «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми. хореографічними, театралhню1и, хоровими, мистецькю,1и» 

0712020 « С11сніа.,r1ізова11а стані,н1арно мец11 1 111а до1ю\10га нассJ r енню))_ 



2. Визнати такими що втратили чинність паспорти бюджетних програм місцевого 

бюджету, затверджених розпорядженням селищного , ·олови нід 29.12.2017 року N~ 49-
р «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 20 І 8 рік», 
а саме: 

0117440 «Утримання та розвиток транспортно'~' інфраструктури» 
О 117690 «Інша економічна діяльність» 

3. Затвердити паспорти бюджетних про,·рам місцевого бюджету на 2018 рік по 
Смолінській селищній раді за КПКВК МЬ : 

0117320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного прюначення» 
0117330 «Будівництво інших об'єктів соціально'~' та виробничо'~' інфраструктури 
комунально'~' власності» 

0117460 «Утримання та розв11п-щ:~омобільних доріг та дорожньо·1 інфраструктури». 
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