
 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
08.11.2019                                                                                          № 212 
 
Про затвердження та внесення  
змін до паспортів бюджетних 
програм на 2019 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 (із змінами), рішення  шістдесят 
першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29 жовтня     
2019 року №379 „Про внесення змін до  бюджету міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік“: 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевих  бюджетів  на        
2019 рік: 

„0217130 Здійснення заходів із землеустрою (додається)“. 
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевих  бюджетів  на 

2019 рік, затверджених  розпорядженням  міського  голови  від 18.01.2019  №10 
„Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік“, виклавши 
позиції  1, 3, 4, 5, 6, 14, 17, 19, 21, 22, 23 в новій редакції згідно з додатком 1. 

3. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевих  бюджетів  на 
2019 рік, затверджених  розпорядженням  міського  голови  від 23.04.2019  №79 
„Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на    
2019 рік“, виклавши позиції  1, 2, 3, 4, 5  в новій редакції згідно з додатком 2. 

4. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевих  бюджетів  на 
2019 рік затвердженого  розпорядженням  міського  голови  від 12.03.2019  №51 
„Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на     
2019 рік“: 

„0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої   
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (додається)“. 

5. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевих  бюджетів  на 
2019 рік, затвердженого  розпорядженням  міського  голови  від 10.07.2019  
№133 „Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на   
2019 рік“: 

„0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства (додається)“. 



6. Визнати такою, що втратила чинність, позиція 11: „0213104 
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю“, паспорт бюджетної програми місцевих  бюджетів  на 2019 рік, 
затверджений  розпорядженням  міського  голови  від 18.01.2019  №10 „Про 
затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік“. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 
фінансового управління Пирятинської міської ради Кеду С.Ю. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ      
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Додаток 1     

                                                                             до розпорядження  
                                                                             міського голови  
                                                                             08.11.2019 № 212  
  

Перелік  паспортів  бюджетних програм на 2019 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)  

0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
(додається) 

0214060 
 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів (додається) 

0215031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл (додається) 

0216030 Організація благоустрою населених пунктів (додається) 

0217321 Будівництво освітніх установ та закладів (додається) 

0217330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності (додається) 

  

 
 
Секретар міської ради                                                         Т.Г.Чайка                                                                              

 

 

          

 

 

 

 

 



Додаток 2   
     
                                                                             до розпорядження  
                                                                             міського голови  

                                                                  08.11.2019 № 212 
 

  
Перелік  паспортів  бюджетних програм на 2019 рік 

 
0211170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (додається) 

0213210 Організація та проведення громадських робіт (додається) 

0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 
(додається) 

0217310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 
(додається) 

0218120 Заходи з організації рятування на водах (додається) 
 

 

Секретар міської ради                                                              Т.Г.Чайка 


