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Про уточнення паспортів бюджетних 

програм на 2021 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 сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIIІ «Про 

бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Уточнити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на 2021 рік, які затверджені 

розпорядженням міського голови від 12 лютого 2021 року № 39/2021-р «Про 

затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», за кодами 

програмної класифікації (КПКВК), що додаються: 

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»;  

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»; 

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»; 

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; 

0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії»; 

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету». 

 

2. Уточнити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету 
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Старокостянтинівської міської ради на 2021 рік, який затверджений 

розпорядженням міського голови від 08 липня 2021 року № 233/2021-р «Про 

уточнення паспортів бюджетних програм на 2021 рік», за кодом програмної 

класифікації (КПКВК) 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» (додається). 
 

3. Уточнити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на 2021 рік, який затверджений 

розпорядженням міського голови від 22 вересня 2021 року № 329/2021-р «Про 

затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік», за кодом програмної 

класифікації (КПКВК) 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


