
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                            
          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

26 жовтня 2020 р.                                 м. Деражня                            № 47-02-04 

 

   Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2020 рiк 
 

   На підставі п.13, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно  до  ч.8 ст.20, п.6 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, 

наказу Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від  

26.08.2014р. №836, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014р. 

за № 1103/25880 (із змінами), рішення міської ради від 20.12.2019року № 2 «Про 

місцевий бюджет м. Деражня на 2020 рік», рішення міської ради від 14.02.2020 

року №2 «Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 2020 рік», рішення 
міської ради від 24.03.2020року №2 «Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня 

на 2020 рік», рішення м/р від 14.04.2020р. №2 «Про зміни до місцевого бюджету м. 

Деражня на 2020 рік», рішення м/р від 27.05.2020р. №1  «Про зміни до місцевого 

бюджету м. Деражня на 2020 рік», рішення м/р від 05.06.2020 р. №1 «Про зміни до 
місцевого бюджету м. Деражня на 2020 рік», рішення м/р від 23.07.2020р.№1 «Про 

зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 2020 р.», рішення м/р від 

17.08.2020р.№1 «Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 2020 р.» рішення 

м/р від 03.09.2020р. №2 «Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 2020 р.» 

рішення м/р від 22.09.2020 р. №1 «Про зміни до місцевого бюджету м. Деражня на 
2020 р.», рішення м/р від 23.10.2020 р. №1 "Про зміни до місцевого бюджету м. 

Деражня на 2020 рік": 

       1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік за КПКВК 

місцевих бюджетів, у якому відбулися зміни показників та кошторисних 

призначень та викласти їх у новій редакції (додаються): 
       1.1. 0116013 – «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» ; 

       1.2.  0117461 – «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету». 

         
      2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника міського 

голови Андрія Івахова.  

 
 

 

 

         Міський голова                                                 Андрій КОВПАК 
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