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НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

оз. оу.

м. Надвірна

№_

■Ґ63

Про внесення змін
до переліку заходів, обсягів
та джерел фінансування Програм
Відповідно до гі. 15 рішення XVII сесії VII скликання Надвірнянської
районної ради 20.12.2017 № 460-17/2017 «Про районний бюджет на 2018
рік»:
1. Внести зміни до переліку заходів, обсяги та джерела фінансування
Програм за кодом програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів: КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного
управління», «Про програму сприяння розвитку громадянського суспільства
в Надвірнянському районі на 2018-2020 роки», "Про комплексну програму
інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та
управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій
злочинній діяльності і корупції, забезпечення правопорядку, захисту прав і
свобод громадян на території Надвірнянського району на 2016-2020 роки",
КПКВК 0213131 "Про районну цільову соціальну програму "Молодь
Надвірнянщини" на 2016-2020 роки", КПКВК 0218110 "Про комплексну
програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки у Надвірнянському
районі на період 2016-2020 років", КПКВК 0215062 "Про районну цільову
соціальну Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021
роки", КПКВК 0218220 «Про- програму фінансування мобілізаційних і
оборонних заходів та призову громадян на строкову військову службу в
Надвірнянському районі на 2016 - 2020 роки», КПКВК 0819800 «Про
програму удосконалення системи соціального захисту населення у
Надвірнянському районі на 2016-2020 роки», КПКВК 0813242 «Про
затвердження районної комплексної Програми соціального захисту
населення Надвірнянського району на 2017-2021 роки», «Про районну
програму підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014
року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в
районах її проведення», затверджені сесією районної ради від 21.06.2018
№539-20/2018, додається.
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ
фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної
адміністрації Г.Савчук.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
_______

Голова районної
державної адміністрації

/

___________

Олександр Кеніз

