від “12“ березня 2014 року

№ 71-р
м. Знам’янка

Про затвердження паспортів
бюджетних програм районного
бюджету на 2014 рік

Відповідно до рішення районної ради від 31 січня 2014 року № 537 "Про
районний бюджет на 2014 рік" та Правил складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання,
здійснення моніторингу та аналізу виконання програм, оцінки ефективності
бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
09 липня 2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року
№ 574/17869 (зі змінами і доповненнями):
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2014 рік за (додаються):
1) КПКВК МБ 0312010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню";
2) КПКВК МБ 0312180 "Первинна медико-санітарна допомога";
3) КПКВК МБ 0312800 "Інші заходи в галузі охорони здоров’я";
4) КПКВК МБ 0313400 "Інші видатки на соціальний захист населення";
5) КПКВК МБ 0313110 "Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту";
6) КПКВК МБ 0313130 "Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення";
7) КПКВК МБ 0313140 "Заходи державної політики з питань молоді";
8) КПКВК МБ 0313100 "Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального
обслуговування";
9) КПКВК МБ 0317210 "Підтримка засобів масової інформації";
10) КПКВК МБ 0315010 "Проведення спортивної роботи в регіоні";
11) КПКВК МБ 0315020 "Діяльність закладів фізичної культури і
спорту";
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12) КПКВК МБ 0315030 "Фінансова підтримка фізкультурноспортивного руху";
13) КПКВК МБ 0317420 "Програми стабілізації та соціальногоекономічного розвитку територій";
14) КПКВК МБ 0317440 "Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва";
15) КПКВК МБ 0317810 "Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха";
16) КПКВК МБ 0317820 "Організація рятування на водах";
17) КПКВК МБ 0319140 "Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища".
2. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27 червня 2013 року № 245-р "Про затвердження паспортів
бюджетних програм районного бюджету на 2013 рік".

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Д. МОЛОДЧЕНКО

