
  

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06.01.2017                                                                                             № 3 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2017 рік                                                          

 

Керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статтею 20 Бюджетного кодексу України, рішенням дев’ятнадцятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 № 327 „Про 

бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік“ та відповідно 

до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 

звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 

від  26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів“, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880: 

затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік згідно з додатком 3 

до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 23.12.2016 № 327 „Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017 рік“ за наступними кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування (КПКВК), що додаються:  

0110170 організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх 

виконавчих комітетів; 

0111010 дошкільна освіта; 

0111020 надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами  (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами; 

0111090 надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми; 

0111230 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнюється 18 років; 

0113100 надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального 

обслуговування; 

0113160 оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення  

дітей,  що  здійснюється  за  рахунок коштів  на  оздоровлення  

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи); 



  

0113400 інші видатки на соціальний захист населення; 

0114060 бібліотеки; 

0114070 музеї і виставки; 

0114090 палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу; 

0114100 школи естетичного виховання дітей; 

0114200 інші культурно-освітні заклади та заходи; 

0115030 розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту; 

0116050 фінансова підтримка об`єктів комунального господарства; 

0116060 благоустрій міст, сіл, селищ; 

0116130 забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, 

районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та 

організацій житлово-комунального господарства; 

0116310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території; 

0118600 інші видатки; 

0119110 охорона та раціональне використання природних ресурсів. 

  

               

     

                                      

Міський голова          О.РЯБОКОНЬ   


