
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_28 грудня 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____361/2020-р_____ 

 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 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 

міської ради від 20 грудня 2019 року № 9/39/VII «Про бюджет міста на                 

2020 рік», рішення міської ради від 11 березня 2020 року № 7/40/VII «Про 

внесення змін до бюджету міста на 2020 рік», рішення сесії міської ради від     

02 червня 2020 року № 24/40/VII «Про внесення змін до бюджету міста на    

2020 рік, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), рішення 

сесії міської ради від 28 серпня 2020 року № 11/42/VII «Про внесення змін до 

бюджету міста на 2020 рік», рішення сесії міської ради від 23 жовтня 2020 року                      

№ 51/42/VII «Про внесення змін до бюджету міста», рішення сесії міської ради 

від 20 листопада 2020 року № 7/43/VII «Про внесення змін до бюджету міста на 

2020 рік», розпорядження міського голови від 10 січня 2020 року                              

№ 2/2020-р «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік», розпорядження 

міського голови від 10 березня 2020 року № 75/2020-р «Про виділення коштів 

на запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського 

голови від 17 березня 2020 року № 79/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського 

голови від 17 березня 2020 року № 80/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського 

голови від 19 березня 2020 року № 83/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського 

голови від 24 березня 2020 року № 89/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського 

голови від 27 березня 2020 року № 91/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського
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голови від 30 березня 2020 року № 94/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського 

голови від 08 квітня 2020 року № 103/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського 

голови від 09 квітня 2020 року № 105/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації», розпорядження міського 

голови від 16 квітня 2020 року № 118/2020-р «Про збільшення обсягу доходів 

видатків, перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 2020 рік», 

розпорядження міського голови від 24 квітня 2020 року № 125/2020-р «Про 

перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 2020 рік», розпорядження 

міського голови від 12 травня 2020 року № 138/2020-р «Про перерозподіл 

окремих видатків бюджету міста на 2020 рік», розпорядження міського голови 

від 22 червня 2020 року № 174/2020-р «Про збільшення обсягу доходів 

видатків, перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 2020 рік», 

розпорядження міського голови від 25 вересня 2020 року № 262/2020-р «Про 

збільшення обсягу доходів та видатків бюджету міста на 2020 рік», керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції по 

виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради (додаються) за 

кодами програмної класифікації (КПКВК): 

0210150 «Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах (у разі 

її створення), міської, селищної, сільської рад»; 

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»; 

0210191 «Проведення місцевих виборів»; 

0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту»; 

0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту»; 

0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»; 

0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

послуги»; 

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»; 

0217363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»; 

0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»; 

0217640 «Заходи з енергозбереження»; 

0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»; 
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0218110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»; 

0218120 «Заходи з організації рятування на водах»; 

0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»; 

0218312 «Утилізація відходів»; 

0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації». 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


