Від 14 лютого 2019 року

№ 21-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
0218130, 0213121, 0212144, 0212010,
0212111, 0213104, 0217693, 0213131,
0218110, 0218220, 0217640, 0212146,
0213242, 0213210
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за
№ 1103/25880 (із змінами і доповненнями), відповідно до рішення сесії
Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний
бюджет на 2019 рік»:
1.Затвердити паспорти бюджетних програм Олександрівській районній
державній адміністрації за кодами програмної класифікації видатків місцевих
бюджетів (КПКВК МБ) на 2019 рік:
КПКВК МБ 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»»
КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню»;
КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
КПКВК МБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної
охорони»;
КПКВК МБ 0217693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю»;
КПКВК МБ 0213210 «Організація та проведення громадських робіт»;
КПКВК МБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення»;
КПКВК МБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань»;
КПКВК МБ 0217640 «Заходи з енергозбереження»;
КПКВК МБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та
соціального забезпечення»;

2

КПКВК МБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв’язку з
похилим віком, хворобою та інвалідністю»;
КПКВК МБ 0218110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних та
наслідків стихійного лиха»;
КПКВК МБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет»;
КПКВК МБ 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.
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