цд
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Про внесення iMiH до наказiв про
затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2019 piK
Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
вiд 26 серпня 2014 року JФ 836 <Про деякi питання запровадження програмно-цiльового
методу складirн}ul та виконання мiсцевих бюджетiв>, Еzказом MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи вiд 20 вересня 2017 року JФ 793 <Про затвердження скJIадових програмноi
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв>, рiшенням Лисичавськоi
MicbKoi ради вiд 28 листопада 2019 року No 7911126

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до наказу вiд 17.05.2019р за ЛЪ 81/01-0З та затвердити паспорт
бюджетноi програми на 2019 piK зi змiнами по головному розпоряднику - управлiнню
власностj Лисичанськоi MicbKoi ради за кодом:
З110160 <Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi),
селищах, селах, об'еднаних територiальних громадах)), що додасться.

2. Внести змiни до наказу вiд 25,О2.2О|9р за N! 28/01-0З'та затвердити паоIlор1,
бюджетноi програми gа 2019 piK зi змiнами по головЕому розпоряднику - управлiнню
власнос гi Лисичанськоi MicbKoT рали за кодоv:
З 117130 кЗдiйснення заходiв землеустрою), що додаеться.
3.

Координацiю роботи та органiзацiю щодо виконання цього наказу покласти на

нача,чьника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Харченко О.Я.

4. Контроль

за виконанням Hilкirзy залишаю за собою.

Начальник управлiння
власностi

Тетяна гРЕЧко
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6. I-|iлi державноi полiтики, на досягнеЕня яких спряI,Iована решIiзацiя бюджетноi програми
ЦiлL держаRIIоi полlшки
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