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Ilpo заr,вер/tжеIIня ,га внесення змiIr
до пасtIоргiв бюджетних програм
на 2017 piK

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу УкраТни, згiдно з рiшенням ХV
ceciT VII скликаIIrIя райоrrноТ ради вiд 26 липня 2011 року ЛЪ 41O-VII пПро
tsиконаi{trя районtrого бlод}кету за I гriврiччя 2017 року та внесення змiн до
рitttення районноТ ради вiд 21 грулня 2016 року NЪ 280 - УII пПро районний
бrоджет rra 2017 piK> та додаткiв до нього, (зi змiнами)), а також з метою
здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних програм] вiдповiдно до наказу
N4iнiстерс,гва фiнансiв УкраТни вiд 26.0В.2014 J\Ъ 8Зб uПро деякi питання
заrIровадження iIрограмно - l_(iльового методу складання та виконання
мiсцевих бt<lдiкетiвu (зi змiнами), rtаказiв N4iгricTepcTBa фirrансiв УкраТни вiд
lJ.02.20l 1 ЛЪ 96 <l1po затI]ердження ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та
кре/lиl,ування мiсцевих бюлжетiвu (зi змiнами), вiд 02,\2.2а14 j\Ъ 1195 <Про
затвердження Структури кодування програмноТ класифiкацiТ видаткiв та
кредитуванFIя мiсцевих бюджетiв i Типовоi програмноi класифiкашiТ видаткiв
,I,a кре/]и,l,ування мiсt_lевих бюджетiв/ТимчасовоТ класифiкацiТ видаткiв та
креJ{итування дJIя бю/lхtеr:iв мiсцевого самоврядування, якi не застосовують
пр()грамItсl-цiл ьсlвого методу>

змiни до паспортiв бюджетних програм на2017 piK за кодами
програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв по
районнiй деря<авrriй адмiнiстрачiТ за кодами програмноТ класифiкацiТ видаткiв
l,a крели,гуr]аIiня мiсцевих бrоджетiв:
1. Внес,ги

03 12180 (I Iервиtlна медико-санiтарна допомога ))
03 1З 14З <Ir-rlrri заходи та заклади молодiжноТ полiтики>

2, Затверllи,ги гIаспорт бюджетноТ програми на 2017 piK за кодами
прtlграмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв по

районнiй ;1ержавrлiй адмiнiстраuiТ за кодами програмноi класифiкацiТ видаткiв
,га кредитування ьцiсцевих бюджетiв:
0З 17810 <Rидатки на запобiгання та

лiквiдацiю надзвичайних ситуацiЙ та

гtаслiдкilз с,гихi йгtого лиха))

3.

Головному бухl,а.ll,rеру районноТ державноТ адмiнiстрацiТ у TepMiH до
l2 числа, мiсяця LIаступного за звiтним, надати до фiнансового управлiнrrя
БарвtrrкiвськоТ районно[ державноТ адмiнiстрацiТ рiчнi звiти гIро виконання

затвердженою наказом
паспортiI] бiодrкетних програм за формою,
Jф 836 uпро деякi питання
MiHicTepcr-Ba фiнансiв укратни вiд 26.0в.2014
складання та виконання
заIIроRа/lженнrt rIрограN4но - t]iльового MeTOz']y

пiсля складаIrня звiту про
мiсцевих бюдrкетiв> (зi змiгrами) та протягом 30 дrtiв
програми надати узагальненi результати
I]14коFIаI{Ня IIасгIор1а бtоджетноТ
ана_пiзу ефективностi бюджетних програм,

з.

за собою,
Кон,гроль за виконанням розпорядження залишаю

Перrrrий засI,уIItlик гоJIови райоItно[
llepжaBHoi а:rмiнiс,граuii
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