
 
МИХАЙЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

08.02.2018                                       Михайлівка                               № 16 - р/02-03 

 

Про  затвердження паспортів  

бюджетних програм  на 2018 рік    

 

 

Відповідно до пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 

Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 

26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 

Михайлівської сільської ради від 10.01.2018 №1-14/VI «Про бюджет 

обєднаної територіальної громади на 2018 рік»:  

1.Затвердити  паспорти бюджетних програм виконавчого комітету 

Михайлівської  сільської ради на 2018 рік за кодами програмної класифікації 

видатків та кредитування, а саме:  

 

КПКВК 0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, сільської рад та їх 

виконавчих комітетів”; 

КПКВК 0211010 “ Надання дошкільна освіта”; 

КПКВК 0213240 “ Інші заклади та заходи”; 

КПКВК 0214030 “ Забезпечення діяльності бібліотек”; 

КПКВК 0214060 “Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля  та iнших клубних заходів”; 

КПКВК 0214080 “ Інші заклади  та заходи в гагузі культури і мистецтва”; 

КПКВК 0215060“ Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту ”; 

    КПКВК 0216030 “ Організація благоустрою населених пунктів”; 

     КПКВК 0217130 “Здійснення  заходів із землеустрою”; 

 



КПКВК 0218130 “ Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”; 

КПКВК 0218700 “Резервний фонд”; 

КПКВК 0219130 “Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 

 ”; 

КПКВК 0219310 “ Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ”; 

КПКВК 0219410 “ Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції”; 

КПКВК 0219460 “ Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету ”; 

КПКВК 0219770 “ Інші субвенції з місцевого бюджету ”. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника голови сільської ради  Швець В.В. 

 

 

 

           

Сільський голова                                                                       В. Максименко 

 

 
Погоджено: 

Перший заступник сільського голови           В.В.Швець 

 

Головний бухгалтер                  Н.М.Соболенко 

 
 
 

Керуюча справами виконкому 

Михайлівської сільської ради       А.Ю.Апілат 
   

Юрист 

виконавчого комітету  

Михайлівської сільської ради                                     О.О.Король 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


