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                      Баришівська   селищна   рада
                                        Баришівського    району
                                        Київської   області 
                                                  
                                                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                       

  22.05.2020	                                                           №  89-03-03                     
      Про затвердження паспортів бюджетних програм  на  2020 рік.
          Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону України « Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України  від 09.07.2010 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 30.09.2016 № 860, від 28.04.2017 № 472, від 15.11.2018 № 908, від 29.12.2018 № 1209, рішення сесії від  22.12.2019 № 881-21-07 «Про  бюджет Баришівської селищної ради на 2020 рік» зі змінами. 
1. Затвердити паспорти бюджетних програм Баришівської селищної ради на 2020 рік      (додаються)  за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в новій редакції:
по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
по КПКВК 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
по КПКВК 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»; 
по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
по КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення»;
по КПКВК 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду ;
по КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;
по КПКВК 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього середовища»;
по КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
по КПКВК 0116012 «Забезпечення діяльності виробництва, транспортування, постачання теплової енергії».
по КПКВК 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Селищний голова                                                                Олександр ВАРЕНІЧЕНКО


                      Зворотня сторона розпорядження

ЗАВІЗУВАЛИ:
Віталій ГОДІЄНКО – перший заступник
селищного голови                                         ____________     _____________

Ігор БРАТКО – завідувач сектору з
питань юридичного забезпечення                ____________   _____________ 
    
Людмила ПРОКОПЧУК. –  начальник загального    ____________     _____________
відділу                                         
    
Надія ТУР - начальник  відділу 
бухгалтерського обліку та консолідованої
звітності, головний бухгалтер                        ____________     _____________


	
Виконавець :

Наталія ДИКА – начальник відділу
фінансів                                                             ____________      ____________
	                                  
  
Надіслати: Наталії ДИКІЙ

	








