
 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

13.10.2021                                                                                              № 234 

 

Про внесення змін  

до паспортів бюджетних  

програм на 2021 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’ятнадцятої    сесії     Пирятинської    міської    ради     восьмого   скликання   від  

29 вересня 2021 року  № 710 „Про внесення змін до бюджету Пирятинської 

міської  територіальної громади на 2021 рік“: 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевих  бюджетів  на 

2021 рік,  виклавши їх в новій редакції згідно з додатком 1. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, паспорти бюджетних програм 

місцевих  бюджетів  на 2021 рік: 

0217670     Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання; 

0218330  Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  

міського голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради  

Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій СІМОНОВ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Додаток 1     

                                                                             до розпорядження  

                                                                             міського голови  

                                                                             13.10.2021  № 234 

 

Перелік  паспортів  бюджетних програм на 2021 рік 

 

0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 

(додається) 

0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (додається) 

0213124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі (додається) 

0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення  (додається) 

0215062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  

(додається) 

0216030 Організація благоустрою населених пунктів (додається) 

0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

(додається) 

0217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  

(додається) 

0217322 Будівництво медичних установ та закладів (додається) 

0217330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності (додається) 

0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

(додається) 

0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

(додається) 

0217520 Реалізація Національної програми інформатизації (додається) 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконкому міської ради    Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО 


