
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

09.09.2021 № 209 

 

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 

чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання                        

від 25 серпня 2021 року № 665 „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. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевих бюджетів                           

на 2021 рік: 

0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства (додається); 

0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

(додається); 

0217540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 

(додається); 

0217670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

(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  

09.09.2021 № 209 

 

 

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) 

0210180 Інша діяльність у сфері державного управління (додається) 

0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 

(додається) 

0213124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі (додається) 

0216030 Організація благоустрою населених пунктів (додається) 

0217322 Будівництво медичних установ та закладів (додається) 

0217325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту (додається) 

0217330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності (додається) 

0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

(додається) 

0217520 Реалізація Національної програми інформатизації (додається) 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


