МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6
частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів
бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»,
рішення сесії Мостиської районної ради від 10 січня 2017 року № 11 «Про районний
бюджет на 2017 рік», на виконання наказу Міністерства фінансів України від
09.07.2010 № 679 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів»:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм Мостиської районної державної
адміністрації на 2017 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів: 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню», 0312120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», 0312150
«Первинна медико-санітарна допомога», 0312180 «Первинна медична допомога
населенню», 0312200 «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним
ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського
обслуговування», 0313112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту», 0313131 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»,
0313132 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»,
0314200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи», 0315011 «Проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», 0315032
«Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних
товариств», 0315053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад)
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості», 0317211
«Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення», 0317212 «Підтримка
періодичних видань (газет та журналів)», 0318600 «Інші видатки».
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадмінісірації Голуб П. І.

Голова районної
державної адміністрації
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Про затвердження - паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

ВІДПОВІДНО ДО Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та ЗВІТІВ про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фіцансів
України від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10.09.2014 року № 1104/25881 (із змінами та доповненями), рішення сесії Мостиської
районної ради від 10.01.2017 року № 11 «Про уточнений районний бюджет
Мостиського району на 2017 рік»

наказую :
•

І.Затвердиги паспорт бюджетної програми на 2017 рік Мостиської районної
державної адміністрації (розпорядження голови Мостиської районної державної
адміністрації від 20.02.2017 р. № 142 додається ) за кодом програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету 0312010, 0312120 0312150 0312180
0312200, 0313112, 0313131, 0313132, 0314200, 0315011, 0315032, 0315053', 0317211,'
0317212,0318600.
'
'
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

;В.о.начальника управління ;
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