
 
 
 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
МУЗИКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

18.03.2020                                                                                                         №61/1 
 
Про внесення змін до паспортів 
Бюджетних програм на 2020 рік 
 
 

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20  
Бюджетного кодексу України та у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 №836  «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) та з метою здійснення моніторингу, оцінки 
реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового 
використання бюджетних коштів рішення сесії Музиківської сільської ради від 05 березня 
2020 року №794 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 
«Про бюджет Музиківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
21510000000: 

 
 
1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік по 

Музиківській сільській раді за кодами програмної класифікації видатків: 
 

КПКВ Назва бюджетної програми 

0110150 
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 Комплексна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії 
торгівлі людьми по Музиківській ОТГ 

0111010 Надання дошкільної освіти 

0111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти(у тому 
числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги 

0112142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 
0112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 
0112146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 

0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян 

0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 



здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 

0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 
iнших клубних закладів 

0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 

0117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку 

0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 
0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 
0118831 Надання зовнішніх довгострокових  кредитів 

 
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 

бухгалтерсько-фінансового відділу І.Є. Полторак. 
 
 
 

Сільський голова                                                                                     С.Н.Лейбзон 


