
 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

11.12.2018                                                                                            № 208 

 

Про внесення змін до  

паспортів бюджетних 

програм на 2018 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 року за  № 1103/25880, рішення сорок  п’ятої  сесії  

Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 04 грудня 2018 року № 353 

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

2018 рік“: 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевих  бюджетів  

на 2018 рік, затверджених  розпорядженням  міського  голови  від 10.01.2018   

№ 7 „Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік“, виклавши 

позиції 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26 в новій редакції, згідно 

з додатком 1. 

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевих  бюджетів  

на 2018 рік, затверджених  розпорядженням  міського  голови  від 14.06.2018   

№88 „Про затвердження  та  внесення змін  до  паспортів  бюджетних програм 

на  2018 рік“, виклавши позицію 3  в новій редакції, згідно з додатком 2. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                        О.РЯБОКОНЬ 

                                                                                  
                                                                                       

                                   

 

 

 



                                                                               Додаток 1       

                                                                             до розпорядження  

                                                                             міського голови  

                                                                             11.12.2018 № 208 

  

            Перелік  паспортів  бюджетних програм на 2018 рік 

 

0210150 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) 

0211010 Надання дошкільної освіти (додається) 

0211020 

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

(додається) 

0211090 

 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми (додається) 

0211100 

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) (додається)  

0211150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (додається) 

0213120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 

(додається) 

0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

(додається) 

0213240 Інші заклади та заходи (додається) 

0214030 Забезпечення діяльності бібліотек (додається) 

0214040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок (додається) 

0214060 

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів (додається) 

0215030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (додається) 

0216030 Організація благоустрою населених пунктів (додається) 

0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

(додається) 

0217350 

 

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації) (додається) 

  

 

Керуючий  справами                                                        

виконкому міської ради                                                         Л.В.Кочур 

 



                                                                               Додаток 2       

                                                                             до розпорядження  

                                                                             міського голови  

                                                                             11.12.2018 № 208 

  

                  Перелік  паспортів  бюджетних програм на 2018 рік 

 

0218120 Заходи з організації рятування на водах  (додається) 

 

 

Керуючий  справами                                                        

виконкому міської ради                                                         Л.В.Кочур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


