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УПРАВЛІННЯ   ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ  

12 грудня  2019 року                      Ніжин                                            № 74

Про внесення змін до паспортів
бюджетних  програм на 2019 рік

        Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  «Правил  складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від  26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 16.01.2019 року   «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №7-50/2019, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 27.02.2019 року   «Про внесення змін до рішення 50 сесії Ніжинської міської ради  від 16.01.2019 року №7-50/2019 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №7-52/2019, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 22.05.2019 року   «Про внесення змін до рішення 50 сесії Ніжинської міської ради  від 16.01.2019 року №7-50/2019 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №4-55/2019, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 07.08.2019 року   «Про внесення змін до рішення 50 сесії Ніжинської міської ради  від 16.01.2019 року №7-50/2019 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №5-58/2019, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 29.08.2019 року   «Про внесення змін до рішення 50 сесії Ніжинської міської ради  від 16.01.2019 року №7-50/2019 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №1-59/2019, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 25.09.2019 року   «Про внесення змін до рішення 50 сесії Ніжинської міської ради  від 16.01.2019 року №7-50/2019 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №10-60/2019, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 23.10.2019 року   «Про внесення змін до рішення 50 сесії Ніжинської міської ради  від 16.01.2019 року №7-50/2019 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №10-62/2019, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 27.11.2019 року   «Про внесення змін до рішення 50 сесії Ніжинської міської ради  від 16.01.2019 року №7-50/2019 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №9-63/2019, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 11.12.2019 року   «Про внесення змін до рішення 50 сесії Ніжинської міської ради  від 16.01.2019 року №7-50/2019 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2019 рік» №5-64/2019




НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм  на 2019 рік управління  праці та соціального захисту населення  Ніжинської  міської  ради  за  КПКВ0813011, КПКВ0813012, КПКВ0813033, КПКВ0813160, КПКВ0813180, КПКВ0813210, КПКВ0813230 виклавши їх в новій редакції, що додається. 


       
              Начальник управління                                                В.М. Кулініч
        

