УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 26 січня 2018р.

м.Яремче

№ 12-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
Відповідно до п.18 “Прикінцевих та перехідних положень”
Бюджетного Кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від
26.08.2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” та Правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про
їх виконання, рішення міської ради від 21.12.2017 року № 293-19/2017
“Про міський бюджет на 2018 рік”:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету
Яремчанської міської ради на 2018 рік за Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПК ВКМБ),
а саме:
0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад ”;
0213110 “Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту”;
0213130 “Реалізація державної політики у молодіжній сфері”;
0213140 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)”;
0213210 “Організація та проведення громадських робіт”;
0215010 ”Проведення спортивної роботи в регіоні”;
0217620 “Розвиток готельного господарства та туризму”;
0217680 “Членські внески до асоціації органів місцевого
самоврядування”;
0218110 “Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха”;
0218220 ”Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення”;

0218230 “Інші заходи громадського порядку та безпеки”;
0217130 “Здійснення заходів із землеустрою”;
0217650 “Проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи
права на неї”;
0236010 “Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житловокомунального господарства”;
0226030 ”Організація благоустрою населених пунктів”;
0246010 “Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житловокомунального господарства”;
0226020 “Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житловокомунальні послуги”;
0227440 “Утримання та розвиток транспортної інфраструктури”;
0258410 “Фінансова підтримка засобів масової інформації”;
0268830 “Довгострокові кредити
індивідуальним забудовникам
житла на селі та їх повернення”
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