УКРАЇНА

ВОЛЕ-БАРАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА •
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
сільського голови
від 18 січня 2019 року

№ 4 «а»

Про затвердження звіту про виконання паспортів
бюджетних програм місцевого бюджету
Воле-Баранецької сільської ради за 2018 рік

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від

26

серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів» (зі змінами), Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами)

ЗОБОВ’ЯЗУЮ;

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету Воле-Баранецької сільської ради станом на 31 грудня 2018
року, а саме:
- КПКВК 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»;

- КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- КПКВК 0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається
фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами»;
- КПКВК 0112113 «Первинна медична допомога населенню, шо’надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»;
- КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
- КПКВК 0113230

«Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт

та дітей, позбавленим батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім»ях, грошового забезпечення батькам-вихователям .
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної
допомоги на утримання дитини в сім»ї патронатного вихователя»;
- КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»;
-КПКВК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
-КПКВК 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту»;
-КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
-КПКВК 0117310 «Будівництво об»єктів житлово-комунльного
господарства»;
-КПКВК 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
-КПКВК 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів»;
-КПКВК 0117324 «Будівництво установ та закладів культури»;
-КПКВК 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту»;
- КПКВК 0117330 «Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності»;
- КПКВК 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок кощтів державного фонду регіонального розвитку»;

- КПКВК 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування
інфраструктури об»єднаних територіальних громад»;
-КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
-КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорюни»;
- КПКВК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».
2. Контроль за виконанням даного

розпорядження покласти на
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