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19 лютого 2019 року                      № 06/2019-СР 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
Про внесення змін до паспортів бюджетних 
програм місцевого бюджету на 2019 рік 
            

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, «Правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та звітів про їх 
виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 
вересня 2014 року № 1104/25881 зі змінами, (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) та рішення сесії 
Крижанівської сільської ради від 15 лютого 2019 року № 861-VII «Про 
внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік», 
керуючись пунктом 9 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»: 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 
КПКВК МБ, у яких відбулися зміни показників та кошторисних призначень: 

0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Програма 
Інформаційного, матеріально-технічного та інженерного забезпечення 
виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського 
району  Одеської області на 2018-2020 рік); 

0114060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів (Програма підтримки сільського 
будинку культури Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2018-2020 рік); 

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства (Програма будівництва та капітального ремонту мереж 
водопроводу на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018-2020 рік; Програма будівництва мереж 
водовідведення Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018-2020 рік); 

0116020 - Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 



послуги (Програма підтримки комунального підприємства «Надія» 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-
2020 рік) 

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів (Програма 
ремонту та будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 рік; 
Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою території 
Крижанівської сільської ради на 2018-2020 рік; Програма придбання 
багаторічних насаджень на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського арйону Одеської області на 2018-2020 рік); 

0117130 - Здійснення заходів із землеустрою (Програма використання 
земель на території Крижанівської сільської ради на 2019 рік); 

0117370 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій (Програма будівництва дитячого садка Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 рік); 

0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Програма ремонту та 
будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік) 

0117693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма 
встановлення вуличного відеоспостереження Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 рік); 

0118311 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів 
(Програма захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік) 

2.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Мельника О.М. 
 
Сільський голова                                                                                Н.Г. Крупиця 


