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

 

22.02.2019р                                                                                                                        №35 -р 

Про затвердження  звіту про виконання паспорта  
бюджетної програми бюджету 

Олександрівської селищної ради за 2018р. 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 ««Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1098 

«Про паспорти бюджетних програм» зі змінами. 
 

1.Затвердити звіти про виконання паспортів  бюджетних програм бюджету 

Олександрівської селищної ради за 2018р:  

 

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 

011010 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  

0111100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)    

0112110 Первинна медична допомога населенню 

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги 

0112140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 

0112146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

0113240 Інші заклади та заходи 

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  
0114080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 

0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 

0116010 Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житлово-комунального 
господарства 

 



0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 

0116080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 

0116083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

0117130 Здійснення заходів із землеустрою  

0117310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства  

0117320  Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення 

0117321  Будівництво освітніх установ та закладів 

0117330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності 
0117360 Виконання інвестиційних проектів  

0117362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 
об`єднаних територіальних громад  
0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

0117364 Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-

економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
 

 

Селищний голова                                                                        М.М. Бензар 

Начальник відділу фінансової 
звітності та бухгалтерського обліку                                         С.В. Вергелес  

 

 

 

 

 

  


