
 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

03.07.2017                                                                                                   № 63 

 

Про   внесення змін до 

паспортів  бюджетних 

програм  на  2017 рік 

 

Відповідно  до  статті  42  Закону України „Про місцеве самоврядування  

в  Україні“,  статті 20 Бюджетного Кодексу України,  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  за  № 1103/25880, рішення двадцять четвертої сесії 

сьомого скликання Пирятинської міської ради від 30 червня 2017 року № 162 

„Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік“:     

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік,  

затверджених  розпорядженнями  міського  голови  від 06.01.2017  № 3  „Про 

затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік“,  від 03.03.2017  № 19 

„Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на             

2017 рік“  згідно з додатком, виклавши їх в новій редакції. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                    О.РЯБОКОНЬ 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

                                                                                        Додаток        

                                                                                                     

                                                                                        до розпорядження  

                                                                                        міського голови  

                                                                                        від 03.07.2017 №  63 

  

 

 

Перелік  паспортів  бюджетних програм на 2017 рік 

 

 

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  

(додається) 

0111010 Дошкільна освіта (додається) 

0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

(додається) 

0113100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального 

обслуговування (додається) 

0115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту (додається) 

0116050 Фінансова підтримка об`єктів комунального господарства 

(додається) 

0116060 Благоустрій міст, сіл, селищ (додається) 

0116310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 

(додається) 

0118600 Інші видатки (додається) 

 

 

 

Керуючий  справами                                                        

виконкому міської ради                                                         Л.В. Кочур 


