
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

01 лютого 2022 року                        м. Корюківка                                          № 17 

 

Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм місцевого 

бюджету на 2022 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 дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 січня 2022 року 

№2-12/VIII «Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року №4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету за 

КПКВК: 

-0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами»; 

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

          -0117540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості». 

 

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 

КПКВК: 

-0111010 «Надання дошкільної освіти»; 

-0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»; 

-0113124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі»; 



-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»; 

-0117322 «Будівництво1 медичних установ та закладів»; 

-0117461  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;  

-0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів»; 

-0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів». 

 

 

 

Міський голова                                                                         Ратан АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


