
 

 
 

 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

 03 лютого 2021 року                     м. Деражня                             № 51 – 02 – 04 
 

 

   Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2021 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, рішення 

міської ради від 24.12.2021року № 1 «Про бюджет  Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021рік» : 

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

(додаються): 

 1.1. КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, та її виконавчого 

комітету.  

 1.2. КПКВК 0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління. 

 1.3. КПКВ 0112010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню. 

 1.4. КПКВ 0112111 – Первинна медична допомога населенню, що надається 

амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями). 

 1.5 КПКВ 0112144 – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий  

та нецукровий діабет 

 1.6. КПКВК 0113033 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. 

1.7 КПКВ 0113032 – Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв’язку. 

1.8. КПКВ 0113035 – Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті. 

1.9. КПКВ 0113104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю. 

1.10. КПКВ 0113160- Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 



дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги. 

1.11. КПКВК 0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення. 

 1.12. КПКВК 0115011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту. 

 1.13. КПКВК 0115012 -  Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з не олімпійських видів спорту. 

 1.14. КПКВК 0115062 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. 

 

 1.15  КПКВК 0116030 - Організація благоустрою населених пунктів. 

 1.16. КПКВК 0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. 

1.17.КПКВК 0117680 - Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника міського 

голови Івахова А.В.. 

 

 

 

    

 

 

 

 Міський голова                                                                Андрій КОВПАК 
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