
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА 

                       ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

« 22» грудня  2021 р.                 м. Деражня                       №  159 /02.02-04_ 

 
“Про затвердження паспортів 

бюджетних програм зі змінами  

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 24.12.2021р/ № 1 «Про бюджет  Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021рік»; рішення міської ради від 14.01.2021року 
№ 1 «Про внесення змін до бюджету  Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021рік»; рішення міської ради від 25.03.2021р. № 1 «Про 
внесення змін до бюджету  Деражнянської міської територіальної громади на 

2021рік»; рішення міської ради від 24.06.2021р. № 1 «Про внесення змін до 
бюджету  Деражнянської міської територіальної громади на 2021рік»»; 

рішення міської ради від 23.07.2021р. № 1 «Про внесення змін до бюджету  
Деражнянської міської територіальної громади на 2021р.»; рішення міської 

ради від 27.08.2021р. № 2 «Про внесення змін до бюджету  Деражнянської 
міської територіальної громади на 2021рік»; рішення міської ради від 

22.09.2021р. № 1 «Про внесення змін до бюджету  Деражнянської міської 
територіальної громади на 2021рік»; рішення міської ради від 29.10.2021р. № 

1 «Про внесення змін до бюджету  Деражнянської міської територіальної 
громади на 2021рік»; рішення міської ради від 30.11.2021р. № 2 «Про 
внесення змін до бюджету  Деражнянської міської територіальної громади на 

2021рік»; рішення міської ради від 16.12.2021р. № 1 «Про внесення змін до 
бюджету  Деражнянської міської територіальної громади на 2021рік»: 

 
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік за КПКВК 

місцевих бюджетів, у яких відбулись зміни показників та кошторисних 
призначень: 



    1.1.   КПКВК 0110150 – «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, та її виконавчого 

комітету»;  
    1.2. КПКВК 0112010 - «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»; 
    1.3. КПКВК 0117461- «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» ; 

    1.4. КПКВК 0113104 – «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю»;          
   1.5. КПКВК 0110180 – «Інша діяльність у сфері державного управління» . 

   1.6.КПКВК 0116013 – «Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства»; 

   1.7. КПКВК  0117130 – «Здійснення заходів із землеустрою»; 
   1.8. КПКВК 0112111 – «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», 
та викласти їх у новій редакції, що додаються. 

 
    2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника 
міського голови з питань виконавчих органів ради Андрія Івахова . 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

               Міський голова                                         Андрій КОВПАК 

 
Вик. Ірина Гончаренко. тел.2-25-55 

 

 
 
 


