
  

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 28 січня 2021 року             №  24 

 

Про затвердження звітів про виконання 

паспортів бюджетних програм за 2020 рік 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм 

місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 

року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів» зі змінами 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм  Виконавчого 

комітету Руськополянської  сільської ради за 2020 рік по: 

КПКВКМБ 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»; 

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»; 

КПКВКМБ 0210191 «Проведення місцевих виборів»; 

КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»; 

КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»; 

КПКВКМБ 0211162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»; 

КПКВКМБ 0211180 «Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна 

школа для кращих результатів»  

КПКВКМБ 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку»; 

КПКВКМБ 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»; 

КПКВКМБ 0213210 «Організація та проведення громадських робіт»; 

КПКВКМБ 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 

КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»; 

КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек»; 

КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів»; 

КПКВКМБ 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні »; 

КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

 



КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

КПКВКМБ 0216060 «Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що 

передаються до комунальної власності»; 

КПКВКМБ 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»; 

КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»; 

КПКВКМБ 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»; 

КПКВКМБ 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»; 

КПКВКМБ 0217324 «Будівництво установ та закладів культури»; 

КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності»; 

КПКВКМБ 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»; 

КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»; 

КПКВКМБ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»; 

КПКВКМБ 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади»; 

КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»; 

КПКВКМБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»; 

КПКВКМБ 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»; 

КПКВКМБ 0218312 «Утилізація відходів»; 

КПКВКМБ 0219410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції»; 

КПКВКМБ 0219750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 

інвестиційних проектів»; 

КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»; 

КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».  

 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу планування, 

бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера Шпак  Ю. В. 

 

 

                  Сільський голова                             О.Г.Гриценко 


