
 

 

 

  

 

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 «08» липня  2020 року                                                                №  87- од 

Про  затвердження та  внесення змін до  

паспортів бюджетних  програм  на 2020 

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 18.12.2019 року №1519 «Про бюджет міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік (код бюджету 19538000000) та рішення сесії міської ради 

від 18.12. 2019 року «Про програму соціально-економічного розвитку 

Лановецької міської ради (ОТГ) на 2020 рік, рішення сесії міської ради від 

12.02.2020 року «Про внесення змін до бюджету об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік», рішення сесії міської ради №1778 від 17.03.2020 року 

«Про внесення змін до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік»,  рішення сесії міської ради №1782 від 25.03.2020 року «Про внесення змін 

до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення сесії 

міської ради №1809 від 20.05.2020 року «Про внесення змін до бюджету 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»,  рішення сесії міської ради № 

1901 від 30.06.2020 року «Про внесення змін до бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік»,   

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити  паспорти бюджетних програм  бюджету , відділу освіти, 

культури охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради на 



2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів (КПКВК МБ), а саме: 

0617324 «Будівництво установ та закладів культури». 

   2.  Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2020 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): 

611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»; 

0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва». 

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»; 

0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури». 

3.Контроль за виконанням  даного наказу доручити головному бухгалтеру 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, охорони здоров’я та 

соціальної політики Лановецької міської ради Тетяні Гудзь. 

 

Начальник відділу                                                      Оксана ХОДАНОВИЧ 

 

Тетяна Гудзь 

Оксана Казновецька 

Олександра Дашковська                                                                                                                                      

 

  

 
 


