
ДМИТРIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
КРОПИI} FIИЦЬКОГО РАЙОНУ КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
сiльського грлови

вiд 03 листопаztа 202 l року
с. Щмитрiвка

хч 95ýо

Про затвердж()ння паспортiв
бюдясетниi програм на 20)t fiiK'

На виконання cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи, на пiдставi рiшення

!митрiвськоi сiльськоi ради вiд 26 лютого 202l року Ns l22 < Про внесення

змiн до рiшенrtя сiльськоТ ради вiд 22 грулня 2020 року J\ !59 < Про бюджет

Щмитрiвськоi с: iльськоi територiальноi,громади gа 2021 piK (кол бюджету

l1514000000> ., Прави,пами складання паспортiв бюджетних програм

мiсцевих бюд;кетiв та звi,гiв про tx викоЕання, затвердженими наказоNr

Мiнiэтерства фiнансiв Украiни 2б серпня 2014 року М836:
1. Затвер,цити паспорти бюджетних програм .Щмитрiвськоi сiльськоi

ради на 202l piK за кодами програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування

зi змiнами:
 0110150 < Органiзацiйне, iнформацiйноаналiтичне та матерiально

технiчне забезlrечення дiяльностi обласноi ради, районноi ради, районноi у

MicTi ради (у разi ii створення), MicbKoi, селищноТ, сiльськоi рад> ;
_ 01130з2 < Надання пiльг окремим категорiям громадян з оплати

послуг зв'язку> ;
 01l30З3 < Компенсацiйнi виплати на пiльговий проiЪд автомобiльним

транспортом окремим категорiям громадян> ;

 0l13035 < < Компенсацiйнi виплати на пiльговий проiзд окремим

категорiям гроIч{ адян на залiзничному транспортi> ;

 ОllЗ24l < < Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

соцiального за)iисту i соцiального забезпечення> ;

 ОllЗ242 < Iншi заходи у сферi соцiального захисту i соцiального

забезпечення> > ;

 01160з0 < Органiзачiя благоустрою населених пунктiв> ;

 0117130 < Здiйснення заходiв iз землеустрою> ;

 0118l10 < Заходи iз запобiгання та лiквiдацiТ надзвичайних ситуаrtiй

та наслiдкiв стIлхiЙного лиха> ;

 01176l0 < Спрttяння розвитку мtшого та середнього пiдприемницr,вu;

 0l1746i < Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньоi
iнфрастоукryрI r за рахунок коштiв мiсцевого бюджетуr> ,



2. Визнаr,и таким, що втратило чиннiсть розпорядження сlльського

голови вiд 0l { 5ерезня 202l року Nel01p за наступними кодами програмноi

класифiкачii та кредитуванн,I :  
___л _:__._.,.л

 0l10l50 iOp,u"i,uuin* ", iнформачiйноаналiтичне.. ,{

матерiально_текнiчне забезпечення дiяльностi обласнот ради, районн.оi Rали|

оайонноТ у MicTi р* " ty p* iTt створення), мiськоi, селищноi, сiльськоi рчлu; l
' ыi3; ; ' iiзчо.rп"".,пй дiяльностi iнших закладiв у сферi

соцiального з (исту i соцiального забезпечення> ,

3. Визнаги таким, що втратило чиннiсть розпорядження сlльського

.ono"i' 
"il^ i6* Б""""'ZtjZr'po* y 

ЛЭ+ Оlр за' настуаними кодами. програмноi

класифiкашii та кредитування :

 ОttЗОЗZ < Надання пiльг окремим категорiям громадян з оплати

послуг зв'язку> > ;

 0113033 < < Компенсацiйнi виплати на пiльговий проiЪд автомобiльним

транспортоМ окремим катеiорiям громадян> ; 
:___лх _л.i. пwl

 01130з5 < Компенйцiйнi виплати на пiльговий проiзд окремищ

категорiям ГРОIr{ аДЯЕ на залiзничному транспортi> > ;__ 
' 01 160з0 < органiзашiя благоУстрою населених пУнктiв> ;

 0| 1746i < Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та

iнфраструкryри за рахунок коштiв мiсцевого бюджету> ,

4. Визнати таким, що втратил< i' чиннiсть розпорядження

голови вiд 05 сiчня 2021 року Nл5,р за наступними кодами

дорожньоi

сiльського
програмноi

та наслiдкiв стlлхiйного лиха> ;

5. Контроль за виконанням . цього

ЕачЕUIьника вiмiлу бухгалтерського облiку та

Чернiкову Л.М,

розпорядження покласти на

звiтностi, головного бухгалтера

!,митрi,аський сiльськrlй голова
'аталiя Стиркуль


