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28.12.2018                                       Михайлівка                               № 71 - р/02-03 
 
Про  затвердження паспортів  
бюджетних програм  на 2019 рік    
 
 

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2017 року  
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового  методу 
складання   та виконання  місцевих бюджетів,  керуючись статтею 42 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених 
наказом Міністерства  фінансів України від  26  серпня 2014 року № 836 та 
згідно рішення сесії Михайлівської сільської ради  від 22 грудня 2018 року № 
15-1/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік»  
 
1.Затвердити  паспорт бюджетної програми виконавчого комітету 
Михайлівської  сільської ради на 2019 рік за кодом 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 0211020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумамив”; 

 
КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» . 

 



КПКВК 0213242 “ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення”; 
 
КПКВК 0214030 “ Забезпечення діяльності бібліотек”; 

 
КПКВК 0214060 “Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля  та iнших клубних заходів”; 

 
КПКВК 0214082 “ Інші заклади  та заходи в гагузі культури і мистецтва”; 

 
КПКВК 0215061“ Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону”; 

 
КПКВК 0216030 “ Організація благоустрою населених пунктів”; 
 
 КПКВК 0217130 “Здійснення  заходів із землеустрою”; 
  
 КПКВК 0218130 “ Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”; 

 
звітність установиКПКВК 0219770 “ Інші субвенції з місцевого бюджету ”. 
 
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 
фінансового відділу Соболь Н.М. 
 
 
Сільський голова                                                                       В. Максименко 


