
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я ТА  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
 

 
 

Н А К А З 
 

від «6» лютого 2019 року                                                              №15-од 

 

Про затвердження  паспортів 

бюджетної   програми на 2019 рік 

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів” зі змінами і доповненнями, відповідно до  рішення сесії 

Лановецької  міської  ради від 19.12.2018 року №763 «Про бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та рішення сесії Лановецької 

міської ради від 26.12.2018 року №802 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», 

 

НАКАЗУЮ: 

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти, 

культури охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради 

за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів (КПКВК МБ): 

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах,об’єднаних територіальних громадах»; 

 0611010 «Надання дошкільної освіти»; 

611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»; 



0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми»; 

0611100 «Надання спеціальної освіти школам естетичного 

виховання(музичними, художніми,хореографічними,театральними, 

хоровими, мистецькими)»; 

0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»; 

0612111 «Первинна медична допомога, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; 

0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи); 

0613210 «Організація та проведення громадських робіт»; 

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»; 

0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури»; 

0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і 

мистецтва»; 

0614082 «Інші заходи в сфері культури і мистецтва»; 

0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»; 

0617324 «Будівництво установ та закладів культури»; 

0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту». 

 

Начальник відділу                                                      Оксана ХОДАНОВИЧ 

Тетяна.Гудзь                                                                                                                                     

Оксана Казновецька                                       

Олександра Дашковська 
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