
       
У К Р А Ї Н А 

                                        Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

                                            Перечинського  міського  голови 
     Закарпатської області 

 

09.02.2022року №21/09-05                                                                м.Перечин 

 

Про затвердження паспортів бюджетних  

програм місцевого бюджету на 2022 рік 

 

           На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України,  відповідно до Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

року № 836 та згідно Рішення 2 пленарного засідання 9 сесії Перечинської 

міської ради VIII скликання № 440 від 15.12.2021 року "Про бюджет міської 

територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами). 

  1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік  

 

КПКВК 

МБ 

КФКВК Найменування видатків та надання кредитів за 

програмною класифікацією 

0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 

0114082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

0115062 

0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

0116013 
0620 Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства 

0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 

0117310 
0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального 

господарства 

0117325 
0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту 

0117363 

0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенції на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

0117691 

0490 Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фонди, утворені Верховною Радою 



Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади 

0118311 
0511 Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів 

0118410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 

0119800 

0180 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

 

 2. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Т.БЕЛЕКАНИЧ. 

   
 

Міський голова                                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 


	Перечинського  міського  голови

