
 
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
від  12.02.2020                                   с. Нижній Вербіж                                      № 15 

 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік 

 

  

  Відповідно до рішення сесії Нижньовербізької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади від 21.12.2019 року № 1510-ХXXIX/2019 

«Про сільський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 
1104/25881 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України 

від 30.09.2016 №860): 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік, головним 
розпорядником коштів яких є Нижньовербізька сільська рада об’єднаної 
територіальної громади,  за КПК (додається): 

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»; 

- 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»; 
- 0111010 «Надання дошкільної освіти»; 
- 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»; 

- 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»; 
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- 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)»; 

- 0111140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами 
післядипломної освіти»; 

- 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;  
- 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; 
- 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»; 
- 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»; 

- 0113160 «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»; 

- 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних 
послуг»; 

- 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення»; 

-0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення»; 

- 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»; 
- 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів»; 
- 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»; 
- 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  з 

олімпійських видів спорту»; 
-0115045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту»; 
- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 
- 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»; 
- 0117367 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості»; 

- 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг  та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»; 

- 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації»; 
- 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування»; 
- 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів». 
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2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ 

фінансів та планування.  
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова об’єднаної 
територіальної громади                                               Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

 

 


