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Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, 

«Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих  бюджетів та 

звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року 

«Про міський бюджет на 2020 рік»: 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету за 

КПКВК МБ: 

-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»; 

-0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

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

-0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»; 

-0111010 «Надання дошкільної освіти»; 

-0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»; 

-0112110 «Первинна медична допомога населенню»; 

-0112140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»; 

-0112150 «Інші програми , заклади та заходи у сфері охорони здоров’я»; 

-0113130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»; 

-0113190 «Соціальний захист ветеранів війни та праці»; 

-0113240 «Інші заклади та заходи»; 

-0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів»; 

-0116010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства»; 



-0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

послуги»; 

-0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

-0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»; 

-0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»; 

-0117320 «Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення»; 

-0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)»; 

-0117410 «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом»; 

-0117460  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури»;  

-0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 

права на неї»; 

-0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів»; 

-0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування»; 

-0117690 «Інша економічна діяльність»; 

-0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»; 

-0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»;  

-0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»; 

-0118830 «Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла 

на селі та їх повернення». 
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