
         

У К Р А Ї Н А 

 

В Е Р Х Н Я Н С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А 

ОБ’ЄДНАНОЇ   ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ 

Калуського району Івано-Франківської області 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 від  10.02.2020 р. № 4                                                                 

Про затвердження паспортів бюджетних програм  

Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік 

 

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.20  Бюджетного кодексу України, у відповідності до наказу 

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836  «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів» (із змінами) та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації 
та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового 

використання бюджетних коштів, на підставі рішення  сесії сільської ради 
сьомого скликання від 18 грудня 2019 року № 802-48/2019 «Про сільській 
бюджет на 2020 рік»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Верхнянської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів , а саме:  

ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

ТПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» 

ТПКВКМБ 0111100 «Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами» 

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

ТПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» 

ТПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я» 



ТПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

ТПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» 

ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» 

ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» 

ТПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

ТПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту» 

ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

ТПКВКМБ 0117463 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» 

ТПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування» 

ТПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» 

ТПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів». 
 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника сільського голови Кавчака І.В. 
  

  

Сільський голова ОТГ                                                                   М.О.Філіпович 

 

 

 

 

 

 


