
 
 

ЩАСЛИВЦЕВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ 
 

 

 

   05.02.2019                                                №  11 

 

 

Про затвердження паспортів  

бюджетних програм на 2019 рік. 

 

 

        Відповідно  до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів 

України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, 

наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про 

затвердження  складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів», зі змінами, рішення  сільської ради від 22.12.2018 р. № 

1393 «Про сільський бюджет на 2019 рік», затвердити  : 

-  Паспорти бюджетних програм сільського бюджету на 2019 рік по  

головному розпоряднику коштів сільського бюджету за КТПКВК МБ: 

  

Код  КПКВ Найменування  бюджетної  програми 
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 

0213191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

0214030 Забезпечення діяльності бібліотек 

0214060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

0215061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 

“Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення району”; 

0216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

0216030 Організація благоустрою населених пунктів 

0216060 Утримання об’єктів  соціальної сфери підприємств, що передаються до 

комунальної власності  

0216071 Відшкодування різниці між ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувалися  або погоджувалися рішенням місцевого 

органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання) 

0216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

0217130 Здійснення заходів з землеустрою 



0217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 

0217330 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності 

0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації) 

0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

території” 

0217461 Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

0217622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 

0217650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на 

неї 

0217660 Підготовка земельних ділянок не сільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів 

0217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 

0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

0218120 Заходи з організації рятування на водах 

0218130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 

0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 

0218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                  В. О. Плохушко 
 


