
                                                                 

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  м.Арциз 
 

«12» жовтня 2022 року                                                            № 127/2022-мр 

 

Про затвердження паспортів  бюджетних  програм 

  

 Відповідно до пунктів 13,20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних 

програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, враховуючи 

рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 року №1126-VIІI «Про 

бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

виконавчого комітету Арцизької міської ради від 30 вересня 2022 року № 202 

«Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 24 

грудня 2021 року № 1126-VIІI «Про бюджет Арцизької міської територіальної 

громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради від 

30 вересня 2022 року № 205 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 

Арцизької міської територіальної громади»: 
 

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних  програм на 2022 рік:  

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення  діяльності міської ради»; 

КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»; 

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»; 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; 

КПКВК 0112152 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я»;  

КПКВК 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з  

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи); 

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»; 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»; 



КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»; 

КПКВК 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету». 
 

2. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-господарського 

забезпечення Арцизької міської ради забезпечити подання паспортів  бюджетних  

програм, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,  на погодження до 

Фінансового управління Арцизької міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови. 

 

 

 

Виконуючий повноваження 

Арцизького міського голови         Ольга ДОБРЯКОВА 


