
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ 
 
 

 10 грудня  2021 року                          с. Боратин                    № 176 /1.2 

 

 

 

 

Про затвердження змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік 

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), та 

розпорядження Боратинського сільського голови від 24.11.2021 № 165/1.2 

«Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади 

на 2021 рік» та розпорядження Боратинського сільського голови від 

02.12.2021 № 172/1.2 «Про внесення змін до показників бюджету сільської 

територіальної громади на 2021 рік», та розпорядження   Боратинського 

сільського голови від 08.12.2021 № 173/1.2 «Про внесення змін до показників 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії 

Боратинської сільської ради від 10.12.2021 № 10/6 «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2/3 «Про бюджет сільської 

територіальної громади на 2021 рік», розпорядження голови Боратинської 

сільської ради від 14.12.2021 № 179/1.2 «Про внесення змін до показників 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік»: 

 

1. Затвердити зміни до  паспортів  бюджетних програм бюджету 

Боратинської сільської  територіальної громади на 2021 рік: 

 

1) За КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»;  

2) За КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

3) За КПКВК 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 



виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»; 

4) За КПКВК 0117462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»; 

5) За КПКВК 0116084 «Витрати, пов`язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла»; 

6) За КПКВК 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»; 

7) За КПКВК 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами»; 

8) За КПКВК 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»; 

9) За КПКВК 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»; 

10) За КПКВК 0118831 «Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі». 

  

2.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова             Сергій ЯРУЧИК 

 

Марія Мельник 

 

 

 

 

 

 

 



ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Головний спеціаліст                     Марія Мельник 

 

«____»_______2021 р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності-головний бухгалтер   Олена Савчук   

 

«____»_______2021 р. 

 

   

Спеціаліст-юрисконсульт      Богдана Макарчук 

 

«____»_______2021 р. 
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