
 
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 
 

 

   15 лютого 2023 року                         м. Корюківка                                         № 14 

 

Про внесення змін до 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 вісімнадцятої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09 лютого 2023 року 

№ 3-18/VIII «Про внесення змін до 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: 

-0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами»; 

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

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами»; 

          -0116012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії»; 

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

 

2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми 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»; 

-0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»; 

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

-0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

-0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»; 

-0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 

права на неї»; 

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

  -0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»; 

-0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони». 

-0118831 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі». 

 

 

 

Міський голова                                                                         Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


