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Н А К А З 
 

від «30» вересня 2019 року                                                                   №  117-од 

 

Про внесення змін до 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», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 15.02.2019 року №839 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 07.05.2019 року №980 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 14.06.2019 року №1067 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 12.07.2019 року №1121 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 08.08.2019 року №1186 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», та рішення сесії Лановецької міської 

ради від 19.09.2019 року №1250 « Про внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2019 рік», 

НАКАЗУЮ: 



Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2019 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): 

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»; 

0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури»; 

0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері культури і 

мистецтва»; 

0617324 «Будівництво установ та закладів культури»; 

        0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними  закладами 

освіти,заходи 0-з позашкільної роботи з дітьми»; 

       0612111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної( медико-саніторної ) допомоги; 

      0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). 
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