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               Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.             

№ 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів” із змінами та рішення дванадцятої сесії VIII 

скликання від  23.12.2021 року № 695 «Про бюджет Коростенської  міської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення тринадцятої сесії VIII скликання від 

24.02.2022р. №775 «Про внесення змін до бюджету Коростенської міської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення п’ятнадцятої сесії VIII скликання від 

14.03.2022р. №853 «Про внесення змін до бюджету Коростенської міської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської  ради від 20.07.2022р. №254 «Про  внесення змін до рішення Коростенської 

міської ради від 23 грудня 2021 року № 695«Про  бюджет  Коростенської міської  

територіальної  громади на  2022 рік», рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської  ради від 21.09.2022р. №360 «Про  внесення змін до рішення Коростенської 

міської ради від 23 грудня 2021 року № 695«Про  бюджет  Коростенської міської  

територіальної  громади на  2022 рік», рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської  ради від 19.10.2022р. №431 «Про  внесення змін до рішення Коростенської 

міської ради від 23 грудня 2021 року № 695«Про  бюджет  Коростенської міської  

територіальної  громади на  2022 рік», рішення вісімнадцятої сесії VIII скликання від 

24.11.2022р. №1008 «Про внесення змін до бюджету Коростенської міської 

територіальної громади на 2022 рік», 

         НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на  2022 рік відділу культури і 

туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради за кодами програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), затверджених 

наказом відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради 

від 25.01.2022р. № 4-ОД, від 04.03.22р. №6-ОД, від 25.05.22р. №8-ОД, від 

25.07.2022р. №11- ОД, від 26.09.2022р. №15-ОД, 16-ОД від 21.10.22р., виклавши їх в 

новій редакції:  

    1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах   

    1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек 

    

 

 

 

 Про внесення змін до  паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік 

 

        від 29.11.22р. 



 

 

     1014060 - Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 

     1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 

     

2. Подавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового 

управління  в терміни визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної 

звітності.  
 

Начальник відділу 

культури і туризму                                                    Ольга КОЗАЧЕНКО             


