
 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
від 02 липня 2021 року смт. Печеніжин №98-д 
 

Про затвердження паспорту  
Бюджетної програми на 2021 рік  
 

Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2021 
рік" від 15.12.2020  №1082-ІХ Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-

IX від 29.01.2021, Накази 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", рішення Печеніжинської селищної ради №57-

3/2020 від 23.12.2020 "Про бюджет Печеніжинської селищної територіальної 
громади на 2021 рік", рішення Печеніжинської селищної ради №411-6/2021 від 
25.06.2021 "Про розподіл залишку коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами бюджету Печеніжинської селищної ТГ, який утворився 
станом на 01.01.2021 року", рішення Печеніжинської селищної ради №412-

6/2021 від 25.06.2021 "Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції 
бюджету Печеніжинської селищної ТГ, який утворився станом на 01.01.2021 

року", рішення Печеніжинської селищної ради №413-6/2021 від 25.06.2021 

"Про розподіл частини коштів вільного залишку бюджету Печеніжинської 
селищної ТГ, який утворився станом на 01.01.2021 року", рішення бюджетної 
комісії «Про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної ТГ на 2021 

рік» від 01.07.2021року. 
Затвердити паспорти бюджетної програми Печеніжинської селищної 

ради на 2021 рік зі змінами по КПКВК: 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад», 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти», 0111061 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти», 0111210 «Надання освіти за рахунок 
залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», 
0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 



постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», 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 і потребують сторонньої допомоги», 
0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», 
0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», 0116030 «Організація 
благоустрою населених пунктів», 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства», 0117370 «Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного розвитку територій», 0117442 «Утримання та розвиток 
інших об`єктів транспортної інфраструктури», 0118130 «Забезпечення 
діяльності місцевої пожежної охорони», 0118220 «Заходи та роботи з 
мобілізаційної підготовки місцевого значення». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Селищний голова                                                                    Ігор Довірак 


