
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_18 листопада 2022__ року           м. Старокостянтинів                      № _295/2022-р__ 

 

Про уточнення паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік 

 

 

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 

про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від                

26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 

Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року № 8/8/VIII «Про 

бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

Уточнити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на 2022 рік:          

 

1) який затверджений розпорядженням міського голови від 25 січня 2022 

року № 17/2022-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 

рік», за кодом програмної класифікації (КПКВК) 0212010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» (додається);    
                                                                                                                               

2) які затверджені розпорядженням міського голови від 11 лютого 2022 

року № 35/2022-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 

рік», що додаються, за кодами програмної класифікації (КПКВК):   

0210180  «Інша діяльність у сфері державного управління»; 

0213133  «Інші заходи та заклади молодіжної політики»; 

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;  

0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону;  

0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги»; 
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0216030   «Організація благоустрою населених пунктів»; 

0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»; 

0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»; 

 

3) який затверджений розпорядженням міського голови від 11 лютого 

2022 року № 36/2022-р «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 

2022 рік», за кодом програмної класифікації (КПКВК) 0217361 

«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку» (додається); 

 

4) який затверджений розпорядженням міського голови від 15 квітня 

2022 року № 97/2022-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 

2022 рік», за кодом програмної класифікації (КПКВК) 0217670 «Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання» (додається);  

 

5) який затверджений розпорядженням міського голови від 28 квітня 

2022 року № 109/2022-р «Про затвердження та уточнення паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік», за кодом програмної класифікації (КПКВК) 

0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

(додається). 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


