нАкАз нАчАльникА вr/ ч{ iлv освI ти, молодI тА спорту
дмитрI вськоi сI льськоi рАди

знАм,янського рдйону кI ровогрАдськоi оБлАстI
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Про затвердж ення паспортiв
бюдж етних програм на 2020 piK

На виконання ст.20 Бюдж етного кодексу УкраТни, згiдно з рiшенням cecii
ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд21 лютого 2020 року J\ Ъ 625 пПро внесення змiн
до рiшення сiльськоi ради вiд 18.12.19 року j\ Ъ551 < Про сiльський бюдж ет
!митрiвськоТ сiльськоТ об'еднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK (код
бюдж ету 1 l514000000))), , згiдно з рiшенням cecii !митрiвськоТ сiльськоТ ради
вiд 23 березня 2020 року Jф 775 uПро внесення змiн до рiшення сiльськоI ради
вiд 18.12.19 року Jф551 < Про сiльський бюдж ет lмитрiвськоi сiльськоi
об'еднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK (код бюдж ету 11514000000),
згiдно з рiшенням cecii ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд 06 травня 2020 року Jtlb
810 < Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд 18.| 2.19 року J\ Ъ55l < Про
сiльський бюдж ет !митрiвськоi сiльськоi об'сднаноi територiальноТ громади
на 2020 piK (код бюдж ету l 1514000000), згiдно з рiшенням ceciT ЩмитрiвськоI
сiльськоТ ради вiд 0З червня 2020 року JЮ 820 uПро внесення змiн до рiшеннд
сiльськоТ ради вiд 18.12.19 року J\ Ъ551 < Про сiльський бюдж ет lмитрiвськоi
сiльськоТ об'еднаноi територiальноТ громади на 2020 piK (код бюдж еry
11514000000), згiдно з рiшенням ceciT !митрiвськоТ сiльськоТ ради вiд | 4
липня 2020 року JYg 932 < Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд
18.12.19 року J\ Ъ551 < Про сiльський бюдж ет lмитрiвськоТ сiльськоi об'сднаноТ
територiальноТ громади на 2020 piK (под бюдж ету 1151400000), згiдно з
рiшенням ceciT ЩмитрiвськоТ сiльськоi ради вiд2З вересня 2020 року J\ Ъ 1040
uПро внесення змiн до рiшення сiльськоi ради вiд 18.12.19 року JЮ551 < Про
сiльський бюдж ет ЩмитрiвськоТ сiльськоТ об'еднаноТ територiальноТ громади
на2020 piK (код бюдж ету 1l51400000),вiдповiдно Правил складання паспортiв

бюдж етних програм мiсцевих бюдж етiв

та звiтiв про ix

виконання2
затвердж ених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 2014 року
J\ Ъ 836 (зi змiнами)
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