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10 січня 2023 року                        м. Корюківка                                           № 2 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм місцевого 

бюджету на 2023 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 сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року №4-

17/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 

рік (код бюджету 2550700000)»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого 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»; 

-0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»; 

-0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

-0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»; 

-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 «Інші 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»; 

-0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»; 

-0117322 «Будівництво1 медичних установ та закладів»; 

-0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)»; 

-0117412 «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»; 

-0117461  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;  

-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»; 

-0117670 «Внески до статутного капіталу об’єктів господарювання»; 

  -0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування»; 

-0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»; 

-0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»; 

-0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони». 

-0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»; 

-0118831 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі». 

 

 

Міський голова                                                                         Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


