
НОВОГІСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГ АНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

Відповідно до ст.ст. 20,  22 Бюджетного Кодексу України,  ст.ст.  6. 39 Закону України 
«Про місцеві державн і  адміністраці ї».  Правил складання паспортів  бюдж етних  програм 
місцевих бюдж етів  та  звітів про їх виконання,  затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №83 6,  зареєстрованим у Міністерстві юстиц і ї  України 10.09.2014 за 
№1104/25881 ,  р ішення Нов опсковської  районної  ради від 22.12.2017 № 2 0 /6  «Про районний 
бюдж ет  на 2018 рік», р ішення Новопсковської  районної  ради від 01.06.2018 У" 22/5 «Про 
внесення змін до районного  бю дж ету на 2018 рік»:

1. Внести зміни до паспортів бюдж етн их  програм місцевого бюджету  на 2018 рік 
Новопсковської  районної  державної  адміністраці ї  Луганської  області  за К11КВК МБ:

1.1. 0212010 «Баг атопроф ільна стаціонарна медична допомога населенню»,  затвердженого 
підпунктом 1.1 пункту 1 розпорядження  голови Нов опсковсько ї  районної  державної  
адміністрації  Луган сь ко ї  області  від 08.02.2018 № 4 2  «Про затвердження паспортів 
б юдж етних  програм місцевого бю дж ету на 2018 рік», виклавши його у новій редакції,  що 
додається;

1.2. 0212111 «Первинна  медична  допомога населенню,  що надається центрами первинної  
медичної  (медико-санітарної)  допомоги»,  затвердженого підпунктом 1.2 пункту 1 
розпорядження голови Новопсковсько ї  районної  державної  адміністраці ї  Луганської  обласні 
від 08.02.2018 № 4 2  «Про затвердження паспортів бюдж етних  програм місцевого бюджету на 
2018 рік», виклавши його у новій редакції,  що додається;

1.3. 021.3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  які не 
здатні до самообслуговування у зв 'язку  з похилим віком, хворобою,  інвалідністю»,  
затвердженого підпунктом 1.3 пункту 1 розпорядження голови Новопсковської  районної  
державно ї  адміністраці ї  Луг ан сь ко ї  області  від 08.02.2018 № 4 2  «Про затвердження паспортів 
бюдж етн их  програм місцевого бю джету  на 2018 рік», виклавши його у новій редакції ,  що 
додається;

1.4. 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності  центрів  соціальних служб для сім' ї,  
дітей та молоді»,  затвердженого підпунктом 1.4 пункту І розпорядження голови 
Новопсковської  рай онної  держ авн ої  адміністрації  Луганської  області  від 08.02.2018 №42 
«Про затвердження паспортів  бюдж етних  програм місцевого бю дж ету  на 2018 рік», 
виклавши його у новій редакції ,  що додається:

1.5. 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з нсолімпійських видів 
спорту» затвердженого підпунктом 1.6 пункту 1 розпорядження голови Новопсковської  
районної  держ авн ої  адміністраці ї  Луганської  області від 08.02.2018 №>42 «Про затвердження
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паспортів б ю дж етних  програм місцевого бю дж ету на 2018 рік», виклавши його \ новій 
редакції,  що додається:

1.6. 0215053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських 
організацій ф ізкультурно-спортивної  спрямованості» ,  затвердженого підпунктом 1.7 пункте 1 
розпорядження голови Новопсковської  районно ї  держа вної  адміністраці ї  Луганської  області 
від 08.02.2018 № 4 2  «Про затвердження паспортів бюджетн их  програм місцевого бю дж ету  на 
2018 рік», виклавши його у новій редакції ,  що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залиш аю  за собою.

Л .А .Л Д  ГИІІІК.В.Л


