
уIlрлI]JIII]Iля
MAPKlt]CLKOi

COI UДJIЫ IOI'O ЗАХИС'ГУ I IД('llJIIltII |Я
рдйоt III()I /ulржлвll()i д/lмIl lI(, l I,,,\I tIi
JlyI,AI lCbKo.i оБJlАс,гl

l

30 грулня 2020 року

нАкдз

см,1, MapKiBKa Nrr ]9-1r

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетших програм на 2020 piK

На виконання ст.20 Бtодже,гного Колексу Украirlи, tlаказу I\'lirric lcllc lllii

фiнансiВ УкраiнИ вiд 26.08.2014 року Js 836 <Ilpo леякi IIи,I,аtlня заIlроваjl;t(сllIlя

програмно-чiльового методУ складання 1,а виконання мiсЦевих бю/tжс,r ilз,, ( ri

змiнами), вiдповiдно до рilхення ceciT Старобiльськоi райоrtноТ рп;lи lli t

l8.12.2020p. м 2/1б <Про вtlесення змiн /1о рiu;ення ceciT MapKiBcbKoT райоlrrrоi'

рали вiд 19.12.20l9p. N9a5/26 <[Ipo районний бlоltже,г на 2020 piK>,

на казу lo:

1. Внести змiгtи ло ltаспорr,iв бlоджеr,них I1poI,paM мiсltсвого бKlitittcr'1' lta

2ozo pik по головному розпоряднику коtлтiв Управ;tiнrtrо соцiа.ltьноtю захис |\

населенцЯ MapKiBcbKoi раЙдержадмiН iс,грачii ЛуганськоТ облас,гi, за,гвер/liкс I l() l о

наказом вiд07.02.2020 року N 8-а, що додаюl,ься, по:
_ кпквкмБ 0slз03 1 <Надання iнших пiльг окремим каr,еt,оРiям l,рома.rlяIl

вiдповiдно до законодавстI]а);
- кгIквкмБ 08l3032 <<Надання гti.ltьг окремим ка,геl,орiям l,ромаляtl l oIlJIaItl

послуг зв'язку>;
- кпквК мБ 08 l3l60 "IIадаrrня соtliа.;tьних l,aparll,iii (li,ltt.ttttlrl tlctlбltrt. яьi

надаютЬ соцiальнi послуl,и громалянаМ IIохиJlоI,о BiKy, осtlбам 'l ittBll.ti.,tttic tt,l.

дiтям з iнвалiднiстrо, хворим, якi lle зла,гнi до самообс,,rуl,оl]уванIIя i tto,1 рсбt,tо r ь

сторонньоI допомоги ",

2. Внести змiни до паспорl,у бlоджетноТ rlрограми пticttcBtlt,.t бttljtittc'|'t tllt

2020 piK по головному розпорялнику KorllтiB YtIpaB;tirtHrtl cttI[ia,ltbtttrt,<r tax1,1c l\
населеннЯ MapKiBcbKoi раЙдержадмiНiстрачiТ JIуганськоi об'llастi. ,}а гвср,,tксI ]OI,()

наказом вiд 1З.03.2020 року М l7-a, що додас,гься, по:

- кпквкмБ 08 l3242 <Iншi заходи у сферi соцiа.пыlоl,о захис,гу icoltia;tl,tl.,r t,

забезпечення>;

3. Внести змiни до паспорl,у бюлrке,r,ноТ проI,рами пlictteBtrl о бltljt;t;с'гr' lllt

2020 piK по гоJlовноМу розпорялlIИку Kt,ltLlтiB YlIpaB.ltirrttlo ctlllia.ltыttrtrl taxllc I\



I 1.lcc_,tCI l 1 lя MapKi вс ькоТ Райдержадмi rricTpaItii Луганськоi
llаказом вiл lЗ.07.2020 року Nr: 23-а, шtо долаеться. по:- KI IKI]K]\'ll) 0t] lз I()'1 <Забсзttе'rсttttя соLliа.ltьltими Ilос,'чl-аN,lи за btictleпl1lр();киi]аlII{я Iро\tа,]lяFI. якi tte здатtti ,,ttl са rt осlбсl ly 1.oByBaI{ ня у зв'язку з гlохилиN,l,ti ц, rrl. ttt,,l',rб(\l(). i l l l]li. l i, lIIi(, l l(),,i

J, Ili.lrrilBi.rlr-ll,ttir:.l t, Ja l]икоlIанIIя ,цаtlоI.() IIаказу Ilоклас.ги на ltачаIьникаBi,uti,,rl бухl a:t]cpcbKo',o об.,riк'_ 1,o"IIOl]Hol.o бухr.а:I.гера 'l.етяну /1ЕI{исЕнко.
l

областi, затвердженого
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