
 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12.08.2019                                                                                           № 154 

 

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  п’ятдесят  

восьмої  сесії  Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01 серпня               

2019 року № 273 „Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік“: 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевих  бюджетів  на        

2019 рік: 

0217324 Будівництво установ та закладів культури (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  2, 3, 4, 9, 13, 14, 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  3, 4 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, виклавши його в новій 

редакції (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“: 

0217362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, виклавши його в новій 

редакції (додається). 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 

фінансового управління виконкому міської ради Кеду С.Ю. 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Додаток 1     

                                                                             до розпорядження  

                                                                             міського голови  

                                                                             12.08.2019 № 154  

  

 

 

Перелік  паспортів  бюджетних програм на 2019 рік 

 

0211080 Інша діяльність у сфері державного управління (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) 

0211162 Інші програми та заходи у сфері освіти (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) 

0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

(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) 

 

 

 

Керуючий  справами                                                        

виконкому міської ради                                                          Л.В.Кочур                                                                               

          

 

 

 

 

 

 

Додаток 2       



                                                                             до розпорядження  

                                                                             міського голови  

                                                                             12.08.2019 № 154  

  

 

 

Перелік паспортів бюджетних програм на 2019 рік 

 

0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

(додається) 

0217310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 

(додається) 

 

 

 

Керуючий  справами                                                        

виконкому міської ради                                                          Л.В.Кочур                                                                               

          

            


