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Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами та рішення 

другої сесії VIІІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. 

№26 «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 

рік» із змінами від 25.02.2021р. №139, керуючись ст.42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»:   

 

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

кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів (КПКВК), затверджених розпорядженням міського голови від 

10.02.2021р. №1п виклавши їх в новій редакції: 

- 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»; 

- 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»; 

- 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»; 

- 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових 

заходів серед населення регіону»;  

- 0216084 «Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 

пільгових довгострокових кредитів, надання громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла»; 

- 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій»; 

- 0218821 «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла»; 

 

Про внесення змін до паспортів  

бюджетних програм на 2021 рік 

 



2. Доповнити пункт 1 новим паспортом бюджетної програми на 2021 

рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів (КПКВК): 

- 0217330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності». 

3. Вважати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми 

на 2021 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів (КПКВК), затверджений розпорядженням міського 

голови від 10.02.2021р. №1п: 

- 0213210 «Організація та проведення громадських робіт». 

4. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм подавати до 

фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради 

в терміни визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної 

звітності. 
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Керуючий справами виконкому 
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