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Про затвердження паспортів 
бюджетних програм із змінами на 2018 рік.

Відповідно до ст.. 20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно -  
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів 
України від 20.09.2017 р. №793 « Типова програмна класифікація видатків та кредитування 
місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних 
програм», рішення 32 сесії міської ради від 21.12.2017 р. «Про міський бюджет на 2018 
рік», рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 
2018 рік, рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018 року «Про внесення змін до бюджету 
міста на 2018 рік», рішення 40 gsgu міської рада від 07.06.2018 року «Про внесення амін до
бюджету міста на 2018 рік», рішення 43 сесії міської ради від 26.07.2018 року «Про внесення 
змін до бюджету міста на 2018 рік.»

1. Затвердити паспорти бюджетних програм із змінами на 2018 рік за кодами програмної 
класифікації видатків:

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико -  санітарної) допомоги»;

0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

021 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету»;

- 0217650 « Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»;

0217660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення 
таких торгів».

2. Відповідальним виконавцям, згідно з додатком, своєчасно вносити зміни до паспортів 
бюджетних програм відповідно до діючого законодавства, складати звіти про виконання 
паспортів бюджетних програм та надавати до відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету для узагальнення і подання їх фінансовому управлінню Шепетівської міської ради 
у терміни визначені для фінансової звітності.



3. Координацію щодо виконання даного розпорядження покласти на начальника відділу 
бухгалтерського обліку, контроль -  на заступників міського голови згідно з розподілом
повноважень.

Міський голова М.Полодюк


