
УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

56530  Миколаївська обл., Вознесенський район, смт.Олександрівка вул.генерала
Подзігуна,208 тел./факс: (05134) 3-30-34; 9-61-47, 

 

                                            
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

11.04.2019р                                                                                                                        №74-р
Про затвердження та внесення змін до  паспортів
бюджетних  програм на 2019 рік
Олександрівської селищної ради

      З метою підвищення ефективності виконання селищного бюджету та забезпечення 
виконання статей 20,21,28 , Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14.09.2002 р. № 538-р «Про схвалення Концепції застосування 
програмно-цільового методу в бюджетному процесі», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від  23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих 
бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів « із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №
805 «Про затвердження основних підходів щодо запровадження основних підходів щодо 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 
із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про 
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для 
місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі 
змінами, наказу Міністерства фінансів України 01.10.2010 № 1147 «Про  затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, наказ Міністерства 
соціальної політики України від 14.05.2018  № 688 "Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" "  зі змінами, наказу Міністерства 
молоді та спорту України від 24.11.2016 р. № 4408 «Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
молодіжній сфері» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р.
№1150/41 «Про затвердження Типового переліку  бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих  бюджетів у галузі "Культура" зі змінами, наказу 
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових  
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».із змінами, наказу 
Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» із змінами , Н А
К А З  від  26.05.2010  N 283/437  Про затвердження Типового переліку бюджетних   
програм та результативних показникі  їх виконання для місцевих бюджетів   у галузі 
"Охорона здоров'я"  зі змінами  , Наказ міністерства освіти і науки України № 992 від 
10.07.2017 р. Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення
22  сесії восьмого скликання Олександрівської селищної  ради № 2 від 22 грудня 2019 
року “ Про селищний  бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району на
2019 рік», рішення Олександрівської селищної ради від 05 квітня 2019 року №1 "Про 



внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського 
району на 2019 рік".

1.Затвердити   паспорти бюджетних програм на 2019 рік Олександрівської селищної 
ради  за КПКВКМБ:
0111010 Надання дошкільної освіти
0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в 
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами
0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
0117130 Здійснення заходів із землеустрою
0117321 Будівництво освітніх установ та закладів
0117330 Будівництво  інших об`єктів комунальної власності

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Олександрівської 
селищної ради  за КПКВКМБ:
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад
0111100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги
0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 
iнших клубних закладів 
0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 

Селищний голова                              М.М. Бензар
Головний бухгалтер                          В.В.Бурлак 
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