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11рогра.н се.1ищного б10дJ1сету иа 2020 рiк 

No 48 - р 

Вiдrювiдно до п.б ч.5 статтi 22 Бю.1жетного ко,1ексу УкраУни. Закону Укра'iн11 «Про 
Державний бюджет Укра'iни на 2020 рiк», Правил складання пас11ортiв бюджетних програ,,1 
мiсцсвих бюджетiв та звiтiв про 'ix виконання, затверджсн11х наказом Мiнiстерства фiнансiв 
Укра'iни вiд 26.08.2014р. No 836 «Про деякi питания запроваджсння програ:-.1но - цi,1ьоrюrо 
,1етоду ск.1адання та в11конання мiсuсвнх бюджетiв» зi З\liнач11. наказу Мiнiстсрства фi11а11сiв 

вiд 01.10.2010р. № 1147 «Про -затвердження Типового rтере.1iку бюджстних rrporpa,1 та 
ре3у,1ьтативних 11оказ11икiв 'ix внконання ,.1.1я ,1iсцсв11х бюджстiв у гмузi «Лсржавне 
управлiння». наказу Мiнiстсрства соцiа.:,ьно·i rю.1i I ики Укра'iни вi;t 19.04.20 1 7р. Nu 659 «Про 
затверджсння Типового псре.:~iку бюджетних програм i результативних показникiв 'ix 
виконання для ,1iсцевих бюджетiв ) галузi <<Соцiальний захист та соuiальне забезпсчt.:н11я» . 

наказу Мiнiстерства фiнансiв та Мiнiстерства куль тури i туризч) Укра'iн11 вiд О 1.10.201 Ор. 
№ 1150/41 «Про затвердження Типового перелiку бюджетн11х проrрам та результативн11, 

показннкiв "ix виконання для ,1iсuевих бюджетiв у га.1узi «Культура». наказу Мiнiстерс1 ва 
освiти i науки Укра'iни вiд 10.07.2017р. № 992 «Про затверджсння Т11пового пере.1iку 

бюджетних програм i рсзультативннх показникiв Ух виконання для ,1iсuевих бю:tжетiв у 
галу'.!i «Освiта». рiшсння ceci'i С;,.ю.:1iнсько"i сслишно'i радн вiд 20.12.2019 року .N'o 3 77 «Про 
бюджет Смолiнсько'i селищно'i об'сднаноi· територiально·i гро:-.~а:111 11а 2020 рiк». в pc,1aкiti'i 
рiшення селищно·i ради вiд 19.06.2020. року No 447. 

1. Внести змiни до паспортiв бюджетннх програ,1 \licueвoro бю.tжсту. затвсрджсннх 

розпоряджсн11я,1 сс.,ищного го:ювн нi.:t 24 rру,11ня 2019 року N!! 85-р « Про 'Jатвср.tжсння 
паспортiв бюджетних проrрам \.!iсцсвого бюдже гу на 2020 рiк» 1а затвер:1111 и 'ix у новiй 
рсдакцiУ (додаються). а ca\lc: 

О 11 О 180 «Iнша дiяльнiсть у сферi ,1ержавного управлiн11Я>> 
О 1 12020 «Спецiалiзована стаuiонарна медична допо:-.юга насе.,енню» 
О 112111 (<Первинна ,1едична допо:-.юrа населен ню. що на,11апься uсн1рами псрвинно·i 

медично·i (медико-санiтарно·i) допо:-.югн» 

0113104 «Забезпечення соцiальними послуга:-.1и за :-.1iсце\1 прож11вання гро:-.1а,1ян. як1 не 

з,1атнi до самообслуговування у зв'язку з похилю., вiко:.1, хворобою.iнвалiднiстю» 

О 113242 <(!ншi заходи у сферi соцiат,ного захисту i соuiального забезпечення» 
О 1 16013 «Забсзnечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацii1ного господарства» 
0116030 <<Органiзацiя благоустрою насе.:1ених пунктiв» 
О 1 17130 (<3лiйснен ня заходiв iз зе;-.1.1сустрою» 
О 117325 «Будiвнннтво споруд. установ та '.!акладiв фiзично'i ку,1ьтури i спорту» 
О 1 17330 «Будiвниuтво iнших об'сктiв ко:-.1уна.1ьно'i в,rаснос r i» 
01 17461 «Утри\1ання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньо'i iнфраструктури за 

ра'<унок коштiв ;,.1iсасвого бюджету» 



0611 О 1 О «Надання дошкiльно'i освiти» 
0611020 «Надання загально'i середньо'i освiти закладами заrально'i середньо'i освiти (у тому 
числi з дошкiлъними пiдроздiлами (вiддiлсннями . групами))» 

0611 l 00 «Надання спецiально'i освiти ,шстеuъким11 школами» 
Об 17321 «Будiвннuтво освiтнiх установ га зак:та.1iв» 
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