
УКРА1НА 
м. Хмкпьник

ВшницькоУ облает!

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
мгаького голови

Вщ “ 12” березня 2018 р. № 97 -р

Про затвердження паспорта бюджетних 
програм м1ського бюджету на 2018 рж

Враховуючи р1шення 47 сес1я мюькоУ ради 7 скликання вщ 26.02.2018 р. № 
1406 “Про внесения змш до ртаення 46 cecii мюькоУ ради 7 скликання вщ 
22.12.2017р. № 1266 “Про бюджет м1ста Хм1льника на 2018 рж” ”, вщповщно 

до ст.20 Бюджетного Кодексу У крайни, керуючись ст. 28, 59 Закону УкраУни 
"  Про м1сцеве самоврядування в У крапп "

1 .Затвердите паспорта бюджетних програм мюького бюджету на 2018 рж:

0210150 -  Оргашзацшне, шформацшно-аналггичне та матер1ально-техшчне 
забезпечення д1яльност1 обласноУ ради, районноУ ради, районноУ у Mini ради (у 
pa3i ГУ створення), мкькоУ, селшцноУ, ситьськоУ рад

0213130 -  Реал!защя державноУ политики у молод1жнш сфер!

- 0213140 -  Оздоровления та вщпочинок дггей (KpiM заход1в з оздоровления дггей, 
що здшснюються за рахунок к о н т в  на оздоровления громадян, я и  
постраждали внаслщок ЧорнобильськоУ катастрофи)

- 0214080 -  iHuii заклади та заходи в галуз! культури i мистецтва

0215030 -  Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

0217350 -  Розроблення схем планування та забудови територш (м1стобуд!вноУ 
документацп)

0217360 -  Виконання швестицшних проекта ( сшвфшансування видатюв за 
пщпрограмами 7360 здшснюються за тими ж КПКВК що i реалгзашя заход1в за 
рахунок вщповщних субвенцш )

0217620 -  Розвиток готельного господарства та туризму

0217630 -  Реал!защя програм i заход1в в галуз! зовн1шньоеконом1чноУ 
д1яльност1



2. В.о. начальника вщдшу бухгалтерского облжу, бухгалтеру-головному 
спещалюту (Вовчок М.М.) забезпечити своечасне подання паспорта 
бюджетных програм фшансовому управлшню мюькоТ ради.

3. Контроль за виконанням цього р1шення залишаю за собою.

Мюький голова

С.П.Маташ
М.М.Вовчок
В.Б.Шмалюк

С.Б.Редчик



УКРА1НА
М1н1стерство фiнaнciв Украши

ХМШЬНИЦЬКА MICbKA РАДА 
ВШНИЦЬКО! ОБЛАСТ1

Ф1НАНСОВЕ УПРАВЛ1ННЯ

Н А К А З

« 12» березня 2018 року м. Хмшьник №  1 6 -Д

Про затвердження паспорНв 
бюджетних програм головному 
розпоряднику конгпв 
виконавчому комггету 
Хмшьницько1 мкько1 ради 
на 2018рнс

На виконання вимог ст. 20 Бюджетного кодексу Украши, у
вщповщност1 з наказом М1н1стерства Фшанс1в Украши вщ 26.08.2014р. №836 (з1 
змшами та доповненнями), в1дпов1дно до р1шення 47 c e c i i  MicbKoi' ради 7 
скликання вщ 26 лютого 2018 року №1406 «Про внесения змш до р1шення 46 
cecii MicbKoi' ради 7 скликання вщ 22 грудня 2017р. №1266 «Про бюджет мюта 
Хмшьника на 2018 piK»» та розпорядження м1ського голови вщ 12 березня 
2018р. № 97-р «Про затвердження паспорт1в бюджетних програм м1ського 
бюджету на 2018 piK» з метою зд1йснення мошторингу, ощнки реал1заци та 
контролю ефективност1 виконання бюджетних програм та цшьового 
використання бюджетних кошт1в :

Наказу ю:
Затвердити паспорта бюджетних програм головному розпоряднику контв 

виконавчому комггету мюько!' ради на 2018 piK зпдно додатку № 1.

Начальника фшансового yпpaвлiнБ 
Хмшьницько! MicbKoi’ ради Т.П.Тищенко



Додаток №1 до наказу 
вш 12.03.2018р. № 16-Д

Список паспортов програм на 2018 рж

Код програмно'У
класифпсаци
видатюв

Найменування бюджетно!' 
програми

0210150 Оргашзацшне, жформащйно-аналггичне та матер1ально-техшчне забезпечення 
д1яльност! обласно! ради, районноУ ради, районноУ у M icTi ради (у pa3i 'ГУ 
створення), мюькоУ, селищноУ, сшьськоУ рад

0213130 Реал1защя державно! пол!тики у молод!жнш сфер1
0213140 Оздоровления та вщпочинок дггей (кр1м заход!в з оздоровления д1тей, що 

зд1йснюються за рахунок коптв на оздоровления громадян, яю 
постраждали внacлiдoк ЧорнобильськоУ катастрофи)

0214080 Imni заклади та заходи в галуз1 культури i мистецтва
0215030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
0217350 Розроблення схем планування та забудови територш (мютобуд1вноУ 

документацй')
0217360 Виконання 1нвестиц1йних проект1в ( сшвфшансування видатюв за 

пщпрограмами 7360 здшснюються за тими ж КПКВК що i реал1зац1я 
заход1в за рахунок вщповщних субвенщй )

0217620 Розвиток готельного господарства та туризму
0217630 Реал1защя програм i заход1в в галуз1 зовшшньоеконом1чноУ д1яльност1

Заступник начальника вщдшу облжу та зв1тност1 
заступник головного бухгалтера Г.А.Калш1ченко






















































































