
 

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

05.03.2021 р.            №48 

 

Про затвердження та внесення змін  

до паспортів бюджетних програм на 2021 рік  

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету 

Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції застосування 

програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 23.05.2007 № 308-р «Про 

схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та 

рішення сесії від 24.12.2020 року №3-41/VIIІ «Про бюджет Руськополянської 

сільської територіальної громади на 2021 рік» та змінами від 26.02.2021 року №5-

10/VIIІ 

1. Затвердити  паспорти бюджетних програм місцевого бюджету, а саме: 

1.1. КПКВК 0211210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами»; 

1.2. КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»; 

1.3. КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;  

1.4. КПКВК 0217330  «Будівництво інших об`єктів комунальної власності»; 

1.5. КПКВК 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»; 

1.6. КПКВК 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

чи права на неї»;  

1.7. КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання». 

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, а саме: 

2.1. КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»; 

2.2. КПКВК 0213160 «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»; 

2.3. КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»; 



2.4. КПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»; 

2.5. КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

послуги»;  

2.6. КПКВК 0217324 «Будівництво установ та закладів культури». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного 

бухгалтера Ю. В. Шпак.  

 

 Сільський голова      Олег ГРИЦЕНКО 


