
:::■ ЗАТВЕРДЖЕНО
. . ;  т/т.гт-.п у- Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_____________________Микільська сільська рада _________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

•____________________________ Розпорядження_________________________ •_

22 лютого 2019 року № 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000 - _________________ т Микільська сільська рада________________________________________
(код) (найменування головного розпорядника)

0110000 ______  Микільська сільська рада________________________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

\

0117130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 22000,00 гривень та спеціального 
фонду - гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні "
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836
Рішення сесії Микільської сільської ради " Про внесення змін до рішення № 31/2 від 17.12.2018 року 

"«Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік» " від 12.02.2019р. № 32/2



Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п 111 ; Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми забезпечення проведення та розробка проектів землеустрою

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення проведення та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 . 2 . 3 4 5

1
Проведення та розробка 
проектів землеустрою

22000 - 2000 '

Усього 22000 - 2000

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 і 2 і ІЗ 4 ; 5
1 і

Усього і

- >11.; Результативні показники бюджетної програми:


