УПРАВЛIННЯ ВЛАСНОСТI

лисичАнськоi MIcbKoi рАди
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Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2020 piK

Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, Еаказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
вiд 26 серпня 2014 року JФ 836 <Про деякi питання запровадх(ення програмно-цiльового
методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>, наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 20 вересня 2017 року Nl 793 <Про затвердження складових програмно[
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бIоджетiв>. рiшеllllям Лисичаlлськоl'
MicbKoi ради вiд 23 сi.тня 2020 року ЛЪ 83/1 179 кПро мiський бrоджеr, м,Лисичанська на
2020 piK>
наказую:

1.

Затвердити паспорти бюдrrtетних програм на 2020 piK по головному розпоряднику
- управлiнню власностi Лисичанськоi MicbKoi ради за кодzlми:

З110160 кКерiвництво

i

управлiння

у

вiдповiднiй сферi

селищах, селах, об'еднаних територiальних громадах);
3110180 <Iнша дiяльнiсть у сферi державIrого управлiння>;
31171З0 <Здiйснення заходiв землеустрою). що додаються.

у

MicTax (MicTi Кисвi),

2.

Коорлинаuiю роботи та органiзацiю щодо виконання цього наказу пок'rасти на
нача,тьника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Харченко О.Я,

3.

Контроль за виконанням Haкirзy зzrлишаю за собою.

Начальник управлiння
власностi

тетяrlа
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наrщ,ti розпорялпй локумеlrт
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Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK
l.

( 3100000 )
Фслlп!ълпUL мrсцевого бIодхфу)

Управпirл:л власнос,l i Jlисичанськоr Micbкoi радl

кошЬ йсцевого бюджflу

оз

'

Констиц,цiя Украiни
Бюджетний кодекс Украiни
Податковий кодекс Уьраiни
Закону Украiни <Лро ,Щержавний бюджег Украiни на 2020 piK>
Закон Украiни "Про мiсцеве самовряд}ъання в YKpaiHi"
Закон Украiни "Про слlокбу в органах мiсцевого самоврядування"
Закон Украiни "Про досryп до пубпiчноi iнформачii"
Закон Украiни "Про суловий

збiр"

а7r,лр оплати
лпп'т'l пп
працi прадiвникiв апарату орган)iB виконавчоi впади, органiв
Постанова КМУ вiд 09.0З.2006 р. Nэ268 "Про упорядкуваIrня струкryри та умов
прок}рат}ри, судiв та iнших органiв " (iз зплiнами та доповненнями)
працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв виконавчоi влади,
Наказ MiHicTepcTBa працi УкраiНи вiд 02, l0. t 996 року Nч 77 "Про умовИ оплати
та iнших органiв " (iз змiнами)
мlсцевого самоврядування та Iх виконавчих органiв- органiв прок}рат)ри_ судiв
IHcTpyKuii про слуисбовi вiдрядження в можах Украiни та за кордон"
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 1З,0З 1998 JФ SЯ "Про затвердження

на 2020 piK"
Рiшення MicbKoi рали вiд 2З.01.2020 року Ns 83ili79 " Про ллlський бюджsт м.Лисичанська
Положення про управпiння власностi Лисичанськоi лцiськоi ради
бюджетноi програлли
6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя

i управлiння у вiдповiднiй сфсрr
7- Мgга бюджетноi програми

Лисичанська
органiзачiя процесу управлiння комунальною власнlстю ториторiальноi громади м,
Е, Завдання бюджстноi програлли
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Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK
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6, I{iпi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована
реалiзацiя бюджотноi програми

ефекгивного управлiння об'сктами комунмьно[ власностi на мiсцевому piBHi

Роалiзацrя державноi полiтики, спрямованоi на забозпечення ефекгивного
управлiння об'екгами комуна-льноi власностi на мiсцевому piBHi
8. Завдання бюджсгноi програми

комунальних пiдприсмств Лисичанськоi MicbKoi
ради
9. Напрями використання
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бюджсrних коштiв
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бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK
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"КопсIиllцiя УIФаtоt
]

jlолжеl jlий колекс yкpai!tri
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