
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

15 липня 2019 року Борислав № 190-р

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2019 рік 
виконавчого комітету Борислав
ської міської ради

Відповідно до п.13 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836. рішення міської ради 
від 01 лютого 2018 року № 1140 „Про внесення змін в додатки 2,3,4,5 до рішення 
міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава 
на 2019 рік за загальним та спеціальним фондом", беручи до уваги догговідну 
записку в.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 
Т.Дзюби від 15 липня 2019 року

1. Затвердити паспорт бюджетної програми викоггавчого комітету 
Бориславської міської ради на 2019 рік за загальним та спеціальним фондом за 
такими КПКВ:

- КПКВ 0217330 „Будівництво інших об’єктів комунальної власності”;
\  - КПКВ 0217670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання”;

-КПКВ 0219800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”.

2. Затвердити в гговій редакції паспорт бюджетної програми виконавчого 
комітету Бориславської міської ради на 2019 рік за загальним та спеціальним 
фондом за такими КПКВ:

- КПКВ 0210160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”;

- КПКВ 0216082 „Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства”;

- КПКВ 0217680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування”.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 
23 січня 2019 року № 13-р „Про затвердження паспорту бюджетної програми на 
2019 РІК ПО ВИКОНаВЧОМУ КОМІтеТУ БоОИСЛавСЬКОЇ М ІСЬКО Ї п я л и  ”  п  и о р т н н і  У ПУП



4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 
справами виконкому І.Кобилецького.

В.о.міського голови, 
секретар міської ради

(


