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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Шепетівка №

Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2020 рік із змінами.

Відповідно до ст.. 20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно -  
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів 
України від 20.09.2017 р. №793 « Типова програмна класифікація видатків та кредитування 
місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних 
програм», рішення 66 сесії міської ради від 05.12.2019 року «Про бюджет міста на 2020 
рік», рішення ЬХХ сесії міської ради від 27.02.2020 року №31 «Про внесення змін до 
бюджету міста на 2020 рік», Рішення виконавчого комітету Шепетівської мівської ради від
17.03.2020 року № 69, від23.03.2020 року №?1, від «6,03.2020 року №84 «Про виділення 
коштів з резервного фонду міського бюджету, Рішення ЬХХІ сесії міської ради від
03.04.2020 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік», Рішення ЬХХІІ 
позачергової сесії міської ради від 12.04.2020 року «Про внесення змін до бюджету міста на 
2020 рік». Рішення ЬХХІІІ ( позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020 року «Про 
внесення змін до бюджету міста на 2020 рік».

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік за кодом програмної 
класифікації видатків:

- 0210150 «Організаційне, інформаційно -  аналітичне та матеріально -  технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільських рад»;

- 0213121 « Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді»;

- 0213123 «Заходи державної політики з питань сім’ї»;
- 0213131 « Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової 

соціальної політики Молодь України»;
- 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0215011 « Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту »;
- 0215012 « Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів 

спорту »;
- 0215031 « Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл»;
- 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров’я населення «Спорт для 

всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;
- 0216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»;
-0216030 « Організація благоустрою населених. пунктів»;



- 0216040 « Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води»;
- 0217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»;
- 0217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»;
- 0217461 « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0217691 « Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування»;

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету подати паспорти 
бюджетних програм фінансовому управлінню Шепетівської міської ради та Шепетівському 
управлінню ДКСУ у терміни визначені для фінансової звітності.

3. Координацію щодо виконання даного розпорядження покласти на начальника відділу 
бухгалтерського обліку, контроль -  на заступників міського голови згідно з розподілом 
повноважень.

Полодюк М.І


