
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

від 15 липня 2020 року                                                                                 №349-р
с. Дмитрівка

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік 

На підставі рішення сільської ради від 14 липня 2020 року №932 «Про 
внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2019 року №551 «Про 
сільський бюджет Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік (код бюджету 11514000000)», керуючись частиною восьмою статті 
20 Бюджетного кодексу України, статтею 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Правилами складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими 
наказом Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за 
№1104/25881:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Дмитрівської сільської ради 
на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування зі 
змінами:

- 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»;
- 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності».
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження сільського 

голови від 07 травня 2020 року №167-р за наступними кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування:

- 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»;
3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження сільського 

голови від 04 червня 2020 року №264-р за наступними кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування:

- 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

- 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності».
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, 
головного бухгалтера Заєць А.О.

Дмитрівський 

сільський голова                                                               Н. СТИРКУЛЬ


