
                                                                 

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  м.Арциз 
 

«28» липня 2022 року                                              № 88/2022-мр 

 

Про затвердження паспортів  бюджетних  програм 

  

 Відповідно до пунктів 12,13,20 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 22 липня 2022 року №143 «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»: 
 

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

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення  діяльності міської ради»; 

КПКВК 0111142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»; 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; 

КПКВК 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті»; 

КПКВК 0113160 «Надання  соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до  самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги»; 

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»; 

КПКВК 0115053 « Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків 

(рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості»; 

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»; 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; 

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»; 

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 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 залишаю за собою. 

 

 

Арцизький міський голова        Сергій  ПАРПУЛАНСЬКИЙ 


