УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОЇїя

яки: щ;
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м. Володимир-Волинський

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік
Відповідно до наказу іуііністерсгвц фіііціііСіщ України від 26.08.2014р.
М9836 “Про деякі
питання ЗЄІПРОВЭДИССЬЫЫ; гіроґрамно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів” та рішення Міської ради від
23.12.2016р. МІЗ/З, керуючись п.2О ч.4 ст.42 Закону України «Про Місцеве
самоврядування в Україні»:
1.

Затвердити паспорти бюджетних ііроірам на 2017 рік по виконавчому
комітету міської ради за КГЖВК:
0310180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автогіомноі і)«;сгі;„б.*ііі<іі та обласного значення;
03 17100

Інші правоохоронні заходи і заклади;

0313110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту;

0313130

Здійснення
населення;

соціальної

Г-

ІЇ.М)К.>к/11-і

з

враэливіши

0316320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань;

0316420

Збереження пам'яток історії та;

ісдць

дн;

категоріями

0317310

Проведення заходів із земле;

0317450

Сприяння розвитку малого та

0317500

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;

0317830

Заходи та роботи

з Ьішєшіі

значення;
0318100

середнього тіідприєтхтництва;

цііііінсії ПЇДГОТОВКИ місцевого

Надання та повернення пільгового
довгострокового кредиту на
будівництво (реконструкцію)
придбання
та

0319180

житла;

Цільові фонди, утворені і3с1„..і.„„.„„
ідіьіґііыііОдііїОі
Республіки
Крим, органами місцевого сыдцодрудідрцъіійі і
місцевими органами
виконавчої влади;

2. Контроль за
виконанням розпед>.,;і;і;;.мы
міського голови згідно розподілу функці„.дь„,„„_..
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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА

волинської

ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Вул. Ковельська, 79, м. Володимир-Волинськттй, 4470
тел /сракс (03342) 2-33-97, р/р 35419009022302
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НАКАЗ

31.01.2017 р.

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних
програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених
наказом Міністерства
фінансів України від 26.08.2014 М 836,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 10 вересня 2014 року за Ма 1104/25881 зі змінами,
та рішення
Володимир Волинської міської ради від 23.12.2016
13/3
„Про міський
року М
бюджет на 2017 рік”,
НАКАЗУЮ:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік
по виконавчому
комітету міської ради за КПКВК:

-

и

0310180
0317100
0313110
0313130

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах
республіканського АВТОНОМНОЇ Республіки
та обласного значення;
Інші правоохоронні заходи і заклади;
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту;
Здійснення соціальної роботи
вразливими категоріями
і
населення;
Надання допомоги у вирішенні житлових питань;
Збереження пам*яток історії та культури;
Проведення заходів із землеустрою;
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю;
Заходи та роботи з мобілізаційної' підготовки місцевого
значення;
Надання та повернення пільгового довгострокового
кредиту на
будівництво ( екс; эукцію) та придбання житла;
Ешу
'Ї
ерховною Радою Автономної Республіки
і

0316320
0316420
0317310
0317450
0317500
0317830
0318100
0319180
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