
 

 

УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                              Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

  від 22 листопада 2021 р.                   с. Тупичів                          № 100   - о. д. 

                    

     Про внесення змін до паспортів  
     бюджетних программ та затвердження 

    паспортів бюджетних програм на 2021 рік     

     Відповідно до п. 8 ст. 20 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Правилами складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» зі змінами,  рішенням 13 сесії 8 скликання Тупичівської 
сільської ради від 10.11.2021 року «Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 
скликання від 23.12.2020 року» «Про місцевий бюджет Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000)», розпорядження 
сільського голови від 12.11.2021 року №99 –о. д.,  зобов’язую: 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм сільського бюджету на 
2021 рік, що додається, а саме: 

1.1 КПКВК МБ 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»;   
1.2   КПКВК МБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»; 
1.3 КПКВК МБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти »; 
1.4 КПКВК МБ 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти»; 
1.5 КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти »; 
1.6  КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв`язку»; 
1.7 КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»; 
1.8 КПКВКМБ 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 



1.9 КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення»; 
1.10 КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення». 
1.11  КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 
1.12 КПКВК МБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони». 
2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії сільської ради. 
3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Сільський голова                                                                Лариса ШОВКОВА 

 


