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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

15 грудня 2021 року                        м. Корюківка                                   № 159 

 

Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм міського 

бюджету на 2021 рік 

     

    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 дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09 листопада 2021 року 

№3-9/VIII  «Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII  «Про міський 

бюджет на 2021 рік»: 

 

1. Затвердити паспорт бюджетної програми міського бюджету за 

КПКВКМБ: 

-0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 

житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)»; 

-0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа». 

 

 

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету за 

КПКВК: 

-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»; 

-0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»; 

-0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; 

-0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет»; 

-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»; 

-0113192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»; 

-0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»; 

-0113242 «Інших заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»; 

-0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

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

послуги»; 

-0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

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

-0117321  «Будівництво1 освітніх установ та закладів»; 

-0117322 «Будівництво1 медичних установ та закладів»; 

-0117412 «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»; 

-0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»; 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


