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Про вttесеtlIIя зMitl
jцti пасгlор,гiв бю/tжеl,них IlpoгprrM
H:r 20l7 piK
На виконаннrI с,г. 20 Бюдже,гного кодексу УкраТни, згiдlно з
розпоряджеIJням голови районноТ ради вiд l5.08.2017 року ЛЪ 42 <Гiро
вIlесеtl}Iя зп,titt до pilшet-lt-ut райоrrноТ ради вiд21 грулня 201б року ЛЬ 2В0 * УII
,,Про районний бю/]lке,г на 20l7 piK>> та додаткiв ло нього, (зi змiнами)>, а
також з MeTolo здiйсненl*я оцiнки е(lективностi бюд>ttетгIих програм,
вiдпtlвiдно до наказу N4iHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.0В,2014 Л9 В36
ipo ,цеякi пи,гаFIi{я запрова/]ження програмно - цiльового методу складанFIя т,а
виконання мiсtlевих бюдя<еr,iв> (зi змiнами), наказiв N4iHicTepcTBa фiнансiв
УкраТrrи вiд 14.02.20l l Л9 96 <I1po затвердження ТиповоТ вiдомчоТ
к:rасифir<ацiТ вида,t,кilз ,га креlIи,гуваIlня мiсцевих бlодх<етiвu (зi змiнами), вiд
02.|2.2011 ЛЪ 1195 uПро заl,вер/{ження Структури кодування програмноТ
кrrасифiкацiТ видаткiв та крелитування мiсцевих бюджетiв i ТиповоТ
програмноI класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих
бrоджетiв/ТимчасовоТ класифiкацiТ видаткiв ,га кредитування для бrоджетiв
мiсцевоl,о самоврядування, яtti не застосовують програмно-цiльового методу)
<l

1. Внес,ги змiгtи до пасliорт,iв бrоджетних програм на 20l7 piK за кодами
тlрограмноi' кrrасифiкацiТ видаткiв ,га кредlиl]ування мiсtlевих бюджетiв Ilo
районнiй деряrавнiй адмiнiс,грацiТ за кодами програмноi класифiкацiТ видаткiв
та кредитування мiсцевих бюджетiв:
03 1 20 1 0 кБаr,а r,огrрофi;r л,itа с,гаrli оIIарI]а медична до помога I]асеJIегIню))
03 1 2 l 80 <Перви нна ме/,lико-сан i,гарна llolioi\1ol,a);

2. I'оловrtому бухгалтеру райоrrrlоТ дlержавноТ адмirлiстрацiТ у ,r,epMiH до 12
числа, мiсяця настуtlного за звiт,ним, надати до фiнансового управлiння
БарвiнкiвськоТ районноТ державноi адмiнiстраuiТ рiчнi звiти про виконання
паtспортiв бюдrкетt-tих програм за cPopMoto, затвердженою наказом
N4iiricтepc,i,Ba cPirraгrciB УкраТrIи Bi;t 2б.()В.2014 Л9 ВЗб <I1po /tеякi гIитання
загIрова/l}кення IlрограN4но - цirIьовоt,о ме,го/Iу складання та виконання
п,tiсцевих бюдrкетiв>> (зi змiгrами) та протягом 30 днiв пiсля складаFIня звiту про
виконання г]асIIорта бюджетноТ програми надати узагальненi результати
аrrалiзу ефективttостi бrолжетt+их програм.

З. Коtt,гро.ltt) за I]икоItа}lIIям розllоряlIжеЁII]я залиILIаIо за сооою.
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