
 

 

 

  

 

ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я ТА  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
 

 
 
 

Н А К А З 
 

від «09» лютого  2022 року                                                                   № 01-04/40  

Про затвердження паспортів 

бюджетних  програм  на 2022  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 №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 

22.12.2022 року № 2072 «Про бюджет міської  територіальної громади на 

2022 рік (код бюджету 19538000000)», 

НАКАЗУЮ: 

  1. Затвердити  паспорти бюджетних програм  бюджету , відділу освіти, 

культури охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради 

на 2022 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів (КПКВК МБ), а саме: 

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах»; 

0611010 «Надання дошкільної освіти»; 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти»; 

0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти»; 



0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми»; 

0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»; 

0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»; 

0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»; 

0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

коштів місцевого бюджету»; 

0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції»; 

0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами»; 

0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників»; 

0612010 «Багатофункціональна стаціонарно медична допомога населенню» 

0612111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги; 

0612152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»; 

0613140 «Організація 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»; 

0614040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок»; 

0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів»; 

0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту». 



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    

Марія Руда                                                                                                                                 

 

  

 
 


