
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
 

ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Помічнянська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область  
  

 

від  11  січня  2021 року                                                                   №  15-р 
м. Помічна 

 

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік 
 

Відповідно  до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 10 вересня 2014року за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 28 квітня 2017 року № 472), керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

1. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2021 рік по Помічнянській 

міській раді за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів: 

-  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі 

її створення), міської, селищної, сільської рад» (КПКВК МБ 0110150); 

- «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб  

місцевого самоврядування» (КПКВК МБ 0110170); 

-  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КПКВК МБ  

0112010); 

- «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної  

медичної (медико-санітарної) допомоги» (КПКВК МБ 0112111); 

- «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий  

діабет» (КПКВК МБ 0112144); 

- «Організація та проведення громадських робіт» (КПКВК МБ 0113210); 

-  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

(КПКВК МБ 0113242); 

-  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВК МБ 0114082); 

-  «Організація благоустрою населених пунктів» (КПКВК МБ 0116030); 

-  «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)» (КПКВК МБ 0117350); 

- «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку  

територій)» (КПКВК МБ 0117370); 

-  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК МБ 0117461); 

-  «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» 

(КПКВК МБ 0117650); 



-  «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» (КПКВК 

МБ 0117680); 

-  «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» (КПКВК МБ 0117693); 

-  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха» (КПКВК МБ 0118110); 

-  «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КПКВК МБ 

0118311); 

-  «Утилізація відходів» (КПКВК МБ 0118312); 

-  «Реверсна дотація» (КПКВК МБ 0119110); 

-  «Інші дотації з місцевого бюджету» (КПКВК МБ 0119150); 

-  «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» (КПКВК МБ 0119410); 

-  «Інші субвенції з місцевого бюджету» (КПКВК МБ 0119770). 

 

2. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2020 рік по Відділу освіти 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради за кодами програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 
 

- «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» (КПКВК МБ 0610160); 

-  «Надання дошкільної освіти » (КПКВК МБ 0611010); 

- «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВК МБ 

0611020); 

- «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» (КПКВК МБ 0611090); 

- «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» (КПКВК МБ 

0611150); 

- «Забезпечення діяльності інших у сфері освіти » (КПКВК МБ 0611161); 

- «Інші програми та заходи у сфері освіти» (КПКВК МБ 0611162); 

- «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» (КПКВК МБ 

0611170); 

 

3. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2020 рік по Відділу культури, 

туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської міської ради за 

кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 
 

- «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» (КПКВК МБ 1010160); 

- «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» (КПКВК 

МБ 1011100);    

- «Забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВК МБ 1014030);    

- «Забезпечення діяльності палаців і будинків, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів» (КПКВК МБ 1014060); 

- «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» 

(КПКВК МБ 1014081); 



- «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення 

"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 

регіону» (КПКВК МБ 1015061); 

- «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (КПКВК МБ 1015062). 

 

 4. Затвердити Паспорт бюджетної програми на 2020 рік по Комунальному 

некомерційному підприємству «Помічнянська міська лікарня» за кодом програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 
 

- «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню»  (КПКВК МБ 0112010); 

- «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет»  (КПКВК МБ 0112144). 

 

5. Затвердити Паспорт бюджетної програми на 2020 рік по Комунальному 

некомерційному підприємству «Помічнянський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Помічнянської міської ради за кодом програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевих бюджетів: 
 

- «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги»  (КПКВК МБ 0112111). 

6. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2020 рік по Центру надання 

соціальних послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської міської ради за 

кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 

- «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» (КПКВК МБ 0810160); 

- «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю»  (КПКВК МБ 0813104); 

 - «Утримання та забезпечення діяльності центів соціальних служб для сім'ї та 

молоді»  (КПКВК МБ 0813241). 

 

          

 
Міський голова                                                                            Микола АНТОШИК 

 


