
yKPAIHA
МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ВЕРХНЬОДНIIIРОВСЬКА MICьKA РАДА
ВЕРХНЪОДНIIРОВСЪКОГО РАЙОНУ

днIпропЕтровськоi оьлдстr

РОЗПОР ЯДЖЕННЯ
Верхньоднiпровського мiського голови

вlд ( xnd
<<Про затвердж епIИ паспортiв

бюджетних програм на 20t9 piK по мiськiй радЬ>,

КеРУЮчись Конституцiею УкраiЪи, Бюджетним кодексом Украiни,
ЗаКОнОм Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, Закону УкраiЪи
кПро ,Щержавний бюджет УкраiЪи на 2019 рiю>, концепцiею реформування
МiСЦеВих бюджетiв, затвердженоi розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 23.05.2007 р. JФ308-р (зi змiнами вiд 21.07.2010 р. JФ1467-р),
нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 02.08.2010 р.м805 кПро
ЗаТВерДжеНIIя Основних пiдходiв до впровадження програмно-цiльового
МеТОДУ скJIаданшI та виконання мiсцевих бюджетiв>> (зi змiнами вiд 02.12.20|4
р. J\b1|94), наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 р. JФ83б (зi
ЗМiНами вiд 30.09.2016 р. JФ860), накЕвом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд
29.09.2017 J\9 79З "Про затвердження скJIадових програмноi класифiкацii
ВИДаТКiВ Та кредитуваннrI мiсцевих бюджетiв" (iз змiнами, внесеними згiдно з
Наказом MiHicTepcTBa фiнансiв вiд 29.|2.20\7 J\Ъ 1181), наказом MiHicTepcTBa
фiНаНсiв Украiни вiд 17.05.2011 р. Jф608 <Про затвердженнrI Методичних
рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних програм> (зi
змiнами вiд 12.01 .20|2 р. J\'913) та iнших нормативних aKTiB, що
регламентують застосування Ш-[VI :

1. По мiсъкiй радi в розрiзi кодiв програмноi класифiкацii видаткiв та
КРеДитуваннrI мiсцевих бюджетiв на пiдставi рiшення MicbKoi ради вiд
|4.12.20|8 року J\Ъ197-11lVШ <Про мiський бюджет на 2019 piK>
затвердити паспорт по: 

+

01 10150 - Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-
ТеХнiчне забезпечення дiялъностi мiсъкоi ради в cyMi 9946,9 тис. грн., в т.ч.
загального фондУ 9946,9 тис. |рн. та спецiального фондУ 0,00 тис. ГРН.,

0110180 - Iнша дiяльнiсть у сферi державноiо у.rрu"лiння в cyMi 10,0
тис. грн., в т.ч. загального фонду 10,0 тис. грн. та спецiального фонду 0,0
тис. грн.,

011З210 - Органiзацiя та проведення громадських робiт в cyMi
120,0 ТИС. |рн., в т.ч. загального фонду |20,0 тис. грн. та спецiального фонду
0,00 тис. |рн.,



0|lз240 - Iншi закJIади та з€жоди в срлi 705,20 тис. грн., в т.ч.
загапьного фонду 705,20 тис. грн. та спецiапьного фонду 0,00 тис. |рн.,

0116010 - УТримання та ефективна експлуатацiя об'ектiв житлово_
комун€tпьного господарства в cyMi 750,0 тис. ГРН., в т.ч. загЕrпьного фонду
750,0 тис. грн. та спецiального фо"ду 0,00 тис. црн.,

0116020 - ЗабезпеченIuI функцiонуваншI пiдприемств, установ та
органiзацiй, що виробляютъ, виконують таlабо надають житлово-комунагlънi
послугИ в cyMi 20,0 тиС. IРН., в т.ч. заг€шьнОго фонду 20,0 тис. црн. та
спецiального фонду 0,00 тис. грн.,

0116030 - Органiзацiя благоустрою населених пунктiв в супti 480З,7 тис.
грн., в т.ч. загалъного фонду 4303,7 тис. грн. та спецiального фонду
500,00 тис. грн.,

01|7460 - Утрим€шня та розвиток
iнфраструктури в cyMi 3200,00 тис. |рн.,

Верхньоднiпровський
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автомобiльних дорiг та дорожньоi
в т.ч. загального фонду 2000,0 тис.

л.калiнiченко

грн. та спецiального фонду 1200,00 тис. |рн.,
0117б80 - Чпенськi внески до асоцiацiй органiв мiсцевого

самоврядування в cyMi 16,00 тис. црн., в т.ч. загального фонду 16,00 тис. грн.
та спецiального фонду 0,00 тис. грн.,

0118|20 , Заходи з органiзацiТ ряryванIuI на водах в cyMi 1550,8 тис. |рн.,
в т.ч. загurпьного фондУ 1550,8 тис. грн. та спецiа.гrьного фо"дУ 0,00 тис. ЦН.,

0118310 - Запобiгання та лiквiдацiя забруднення навколишнього
природного середовища в cyMi 50,00 тис. црн., в т.ч. загального фонду 50,00
тис. грн. та спецiалъного фонду 0,00 тис. ЦРН.,

0118340 - Природоохороннi заходи за рахунок цiльових фондiв в cyMi
49,00 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,00 тис. грн. та спецiалъного фонду
49,00 тис. грн..
2. КонтРоль за виконанням даного розпорядженнrI зЕ}пишЕlю за собою.


