
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від 12.02.2019 року                        смт. Печеніжин                                              № 29-д 

                 
 
     Про затвердження паспорту   
     бюджетної програми на 2019 рік 
 
     

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 
Наказів Міністерства фінансів України від 08.02.2010 №805 "Про затвердження 
основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання  
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів", рішенням Печеніжинської селищної ради ОТГ від 11.12.2018 № 2010-
33/2018 "Про бюджет Печеніжинської селищної радина 2019 рік ": 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Печеніжинської селищної ради 
ОТГ на 2019 рік за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної 
у місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, сільської рад та їх виконавчих 
комітетів», 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КПКВК 
0111010 «Дошкільна освіта», КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами», КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»,   КПКВК 0111161 
«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»,  КПКВК 0111162 «Інші 
програми та заходи у сфері освіти», КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 



зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах», КПКВК 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», 
КПКВК 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої 
допомоги», КПКВК 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг», КПКВК 
0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», 
КПКВК 0115031 «Утримання навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл», КПКВК 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», КПКВК 
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК 0116090 «Інша 
діяльність у сфері житлово-комунального господарства», КПКВК 0117442 
«Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури», КПКВК 
0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха», КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони». 
 
 
 
 
 
 Печеніжинський селищний голова ОТГ                                          І. В. Довірак 
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