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Н А К А З 
 

від «11»  серпня  2021 року                                                                №  164- од 

Про зміну до паспортів бюджетних  

програм  на 2021 рік 

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, з метою здійснення 

моніторингу, оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 

виконання затверджених  наказом Міністерства фінансів України від 26  

серпня 2014 року)», рішення сесії Лановецької  міської ради від 17.02.2021 

року №150 «Про  внесення змін до бюджету  міської  територіальної громади 

на 2021 рік (код бюджету 19538000000)», №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 24.12.2020 року №104 «Про бюджет міської  

територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 19538000000)», рішення 

сесії Лановецької  міської ради від 26.03.2021 року №394 «Про  внесення змін 

до бюджету  міської  територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 

19538000000)», рішення сесії Лановецької  міської ради від 26.04.2021 року 

№568 «Про  внесення змін до бюджету  міської  територіальної громади на 

2021 рік (код бюджету 19538000000)», рішення сесії Лановецької  міської 

ради від 26.05.2021 року №774 «Про  внесення змін до бюджету  міської  

територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 19538000000)», рішення 

сесії Лановецької  міської ради від 16.07.2021 року № 951 «Про  внесення 

змін до бюджету  міської  територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 

19538000000)», рішення сесії Лановецької  міської ради від 30.07.2021 року 

№ 968 «Про  внесення змін до бюджету  міської  територіальної громади на 

2021 рік (код бюджету 19538000000)», 

НАКАЗУЮ: 



1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 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): 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти»; 

0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів»; 

0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення  якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” 

2. 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    

Алла Гетьман                                                                                                                                

 

  

 
 


