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УКРАЇНА                                                              УКРАЇНА   
    ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ                        ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ
      НІЖИНСЬКА  МІСЬКА РАДА                                  НІЖИНСЬКА  МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ  ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО               ФІНАНСОВЕ  УПРАВЛІННЯ
          ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ
"22" листопада  2018 року   №53 /№ 67 

Про   внесення змін до паспортів
бюджетних  програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 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 21.12.2017 року   «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2018 рік» №6-34/2017, рішення  сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 08.08.2018 року «Про внесення змін до рішення 34 сесії Ніжинської міської ради  від 21.12.2017 року №6-34/2017 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2018 рік» №11-41/2018, рішення  позачергової сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 28.08.2018 року   «Про внесення змін до рішення  сесії Ніжинської міської ради  від 21.12.2017 року №6-34/2017 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2018 рік» №3-42/2018, рішення сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 26.09.2018 року   «Про внесення змін до рішення сесії Ніжинської міської ради  від 21.12.2017 року №6-34/2017 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2018 рік» №5-43/2018, рішення сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 31.10.2018 року   «Про внесення змін до рішення сесії Ніжинської міської ради  від 21.12.2017 року №6-34/2017 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2018 рік» №14-44/2018, рішення сесії  Ніжинської  міської  ради 7  скликання  від 19.11.2018 року   «Про внесення змін до рішення сесії Ніжинської міської ради  від 21.12.2017 року №6-34/2017 «Про міський  бюджет   міста Ніжина  на 2018 рік» №16-45/2018, наказуємо:
Затвердити паспорти бюджетних програми  на 2018 рік управління  праці та соціального захисту населення  Ніжинської  міської  ради  за  КПКВ  0810160, 0813104, 0813105, 0813160, 0813192, 0813230 виклавши їх в новій редакції. 

Начальник управління праці та соціального       Начальник  фінансового управління
захисту населення  Ніжинської міської  ради             Ніжинської   міської  ради
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