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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька

Про заmверd)tсення паспорmiв
бюdмсеmнuх проzрOлl Каlп'янка-Бузькоi
рuйdерuсаdмiнiсmрацii на 2020 piK

В'iдповiдно до cTaTTi б Закону УкраТни uПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, рiшення cecii Кам'янка-БузькоТ районноi ради вiд 17 грулня 2019

року J\b10 <Про районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 2020 piK>,

рiшення ceciT Кам'янка-БузькоТ районноТ радц вiд 1 1 лютого 2020 року J\Ъ 4 <Про
внесення змiн та доlrовнень до рiшення 30-оТ ceciT Кам'янка-Бузькоi районноТ
ради вiд 17.|2.2019 J\Ъ10 <Про районни{ бюджет Кам'янка-Бузького району на
2020 piK>>, розпорядження голови Кам'янка-Бузькоi районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ вiд 05 березня 2020 року J\l'971l01-З1120 пПро внесення змiн до
пок€tзникiв районного бюджету)), рiшення ceciT Кам'янка-БузькоТ районноi ради
вiд 17 березня 2020 року J\Ъб <Про внесення змiн та доповнень до рiшення 30-оi
ceciТ Кам'янка-БузькоТ районноТ ради вiд 1 7. 12.201 9 Jф l0 <Про районний бюджет
Кам'янка-Бузького району на2020 piк), розгIоряджецня голови Кам'янка-Бузькоi

районноi державноТ адмiнiстрачiТ вiд 2З березня 2020 року Jф86/0|-31,120 uПро

уточнення субвенцiй>, рiшення сесiI Кам'янка-БузькоТ районноi ради вiд 10

квiтня 2020 року J\Ф 4 <Про внесення змiн та доповнень до рiшення 30-оi ceciT
Кам'янка-БузькоТ районноТ ради вiд |7.|2.2019 NЬ10 пПро районний бюджет
Кам'янка-Бузького району на2020 piK>, розпорядження голови Кам'янка-БузькоТ

районноi:,державноТ адмiнiстрачiТ вiд 23 квiтня 2020 року J\Ъ109/01-З1l20 uПро

уточненнir субвенцiй>, розпорядження голови Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноi адмiнiстрацiТ вiд 23 квiтня 2020 року J\Г9l18/0|-З1l20 кПро уточнення
субвенцiй>, рiшення сесii Кам'янка-Бузькоi районноТ ради вiд 04 серпня 2020

року J\Ъ 7 <Про внесення змiн та доповнень до рiшення ЗO-оТ ceciT Кам'янка-
БузькоТ районноТ ради вiд |7.|2.2019 JYs10 <Про райоцний бюджет Кам'янка-
Бузъкого району на2020 pio:

1. Затвердити паспорт бюджетноТ програми на 2020 piK Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацii за кодом програмноТ класифiкачii видаткiв та
кредитування мiсцевих бюджетiв 02|7640. .

2. ЗатвердI4ти в новiй редакцiТ tllаспорти бюджетних програм на 2020 piK
Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацiТ за кодами програмноi класифiкачiТ
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв: 021201 0, 021З\2|, 0215031,
0216083, 0217з22.



З. Вiддiлу фiнансово-госlrодарського
райдержадмiнiстрацii (Н.Ткалич) подати
райдержадмiнiстрацii (Л.Барила) iнформацiю
бюджетних програм за звiтний перiод.

забезпечення

управлiнню
про виконання

апарату

фiнансiв
вказаних

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадмiнiстрацiТ А.
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