
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКИЙ РАЙОН 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.06.2020 № 69-ОД
Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень 
Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 
23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих 
бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» ( зі змінами) та рішення сорок четвертої сесії 
сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2019 № 14 «Про 
бюджет Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 
рік» (зі змінами, внесеними згідно з рішеннями сесії № 03 від 24.01.2020р.,
№ 02 від 10.02.2020р., № 17 від 27.02.2020р., № 10 від 19.03.2020р., № 11 від 
29.04.2020р., № 12 від 28.05.2020р.):

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 
2020 рік, затверджених розпорядженнями сільського голови від 11.02.2020 року 
№22-ОД “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік”, від 
05.03.2020 року №32-ОД “Про затвердження та внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік”, від 20.03.2020 року №41-ОД “Про 
затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік”, 
від 07.05.2020 року №57-ОД “Про затвердження та внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік”, виклавши їх в новій редакції, що додаються, а 
саме:

1.1. КПКВКМБ 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»;

1.2. КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями)»;

1.3. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1.4. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.5. КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства»;
1.6. КПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів»;



1.7. КГЖВКМБ 0118312 «Утилізація відходів».

3. Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офіційному сайті 
Миколаївської сільської ради у термін згідно підпункту 3 пункту 12 рішення 
сорок четвертої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 
23.12.2019 № 14 ««Про бюджет Миколаївської сільської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік»».

4. Звіт про виконання паспортів бюджетних програм підготувати за 
формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) до 20 січня 2021 року 
та оприлюднити на офіційному сайті Миколаївської сільської ради у термін 
згідно чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


