
 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

11.11.2021                                                                                              № 251 

 

Про затвердження та 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  

сімнадцятої    сесії     Пирятинської    міської    ради     восьмого   скликання   

від  27 жовтня 2021 року  № 759 „Про внесення змін до бюджету Пирятинської 

міської  територіальної громади на 2021 рік“: 

1. Внести   зміни  д о паспортів бюджетних програм місцевих  бюджетів  

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

2. Затвердити   паспорт  бюджетної   програми   місцевих  бюджетів  на 

2021 рік: 

0216083   Проектні,    будівельно-ремонтні   роботи,  придбання житла та  

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа (додається). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  

міського голови з питань діяльності виконавчого комітету  Мельниченко М.В. 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Сергій ПАЗЮК  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 1     

                                                                             до розпорядження  

                                                                             міського голови  

                                                                             11.11.2021  № 251 

 

Перелік  паспортів  бюджетних програм на 2021 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) 

0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 

(додається) 

0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (додається) 

0213104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю (додається) 

0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення  (додається) 

0216030 Організація благоустрою населених пунктів (додається) 

0216082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно 

до законодавства(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) 

0217520 Реалізація Національної програми інформатизації (додається) 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради      Ірина КОЗІН 


