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Про затверлЙння паспортiв
бюджетних програм на 2019 piK
КерJточисЬ Бюджетним кодексом УкраiЪи, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 26 серпня 2014 року l\lЪ 836 <Про деякi питання запровадження програмно-цiльового
методу скJIадаЕня та викояання мiсцевих бюджетiв>, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪИ вiд 20 вереснЯ 2017 рокУ Nч 793 <ПрО затвердження складових програмноi

класифiкацii видаткiв та кредитувtш{Ея мiсцевих бюджетiв>, рiшенням Лисичанськоi
MicbKoi ради вiд 14 травня 2019 року JФ 651950,

НАКАЗУЮ:

.

ЗатвердитИ паспортИ бюджетних прОграм на 201 9 piк IIо головному розпоряднику управлiнню вл.дсностi Лисичанськоi MicbKoi ради за кодом:
3110160 <КерiвництвО i управлiння у вiдriовiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi).
селищах, селах, об'еднаних територiальних громадах>;
З110180 <Iнша дiяльнiсть у сферi державного управлiння), що додаються,
1

2.

Координачiю роботи та органiзацiю щодо виконання цього наказу покласти на
нача:lьника вiддiлу бlтга,rтерського облiку та звiтностi Харченко О,Я,

3.

Контроль за виконанням накi}зу залишаю за собою.

Засryпник ЕдчальЕика
управлlIrня власностI
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Керiвництво i угравлiнrrя у вiдповцнiй сфорi у MicTa"x (MicTi Киевi), солищах. селах,
об'еднаних теоитооi
громад:Lх
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4. обсяг бюджегних призначень/бюджетнлtх асигнувань -4552З67 гривень , тому числi загмьного
у
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18l68 гривень
,
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Закон YKpairtu [Ipo с.ttчэrcб.t, в ореанах цiсцевоZо самовряd,чваlпlя ''
Закон \'Kpoij!Il Про d<lcttt.yn dо пчбJliчllоI iнформацii''
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Нака3 MiчicmepcmBa фiнансiв Украl:нu Bid l3.03,1998 No 59 Про запвефасёння Iнсtпрукцtt про сцасбовi вidряdlrcення
Рilцення мiсыаi раdu Bid 20,12.20]8 року ЛЬ 55/842 'Про мiськай бюdжап на 2019 piK"
Рiu.ення MicbKoI pada .Bid 11,05.20]9 potq No б5/950 " Про внесення zuiч dо MicbKo?o бюdжеmу на 2019 piK"
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6. I_{rлi держазноI полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджсгноi п;lограми
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l. Резушттявнi показники бюджgгноi програrоr:
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Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK
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4. обсяг бюджgгштх rrризначень/бюджетних асигнувань -15о7о2 гривень , у тому числi загального фонду -150702 гривень та спецiального
гривень
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Пiдстави д,,lя виконання бюлжетrоi лрограми:

Консmurпуцiя y{patHu
Блоdэrtеmнuй коdе кс YKpai нu
Закоltу YKpaiHu кПро !ерэкавнuй бюёэюеm YKpai:Hu на 20l9 piK>
Закон YKpaiHu Про -|lliсцеве салttовряdування в YKpaiHi"
Закон YKpcti'Htt Про ёерэtсавну ре€сmрацitо речовl|х прав llo llep)xolle майно пlа |х обmяэrcень''
Посmаlюва Кабiнепry MiHicmpiB ylpalHu вid 25 2руdнЯ 20l5 р, No l127 ПрО dерэrcавнtl рессmраl|iю речовlrх пров lla нер)жоме майно lпа
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