ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 06 вересня 2019р.

м. Василівка

№ 312

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.02.2019 № 39 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік»
Керуючись статтями 2, 6, 18 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтею 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014
№ 836 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014
№ 1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018
№ 1209), згідно з рішенням Василівської районної ради від 19.12.2018 № 2
«Про місцевий бюджет Василівського району на 2019 рік» (із змінами та
доповненнями) та у зв’язку із внесенням змін до спеціального фонду
кошторису бюджетних установ в частині власних надходжень бюджетних
установ,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
Викласти в новій редакції паспорти бюджетних програм за КПКВКМБ,
які затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.02.2019
№ 39 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», згідно
переліку:
- 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- 0211090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0211100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)»;
- 0211162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
- 0212100 «Cтоматологічна допомога населенню»;
- 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
- 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних
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служб для сім`ї, дітей та молоді»;
- 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0214040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»;
- 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;
- 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
мистецтва»
- 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту»;
- 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту»;
- 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл».
Тимчасово виконувач
обов’язків голови

Василь ЗАЙЦЕВ

