
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ 
 
 

  20 жовтня 2022 року                          с. Боратин                  №140/1.2 

 

Про затвердження  змін до паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік 

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 

місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), 

рішення виконавчого комітету Боратинської сільської ради від 03.10.2022 № 

320 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2022 № 11/8 

«Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік» та   

розпорядження голови Боратинської сільської ради від 13.10.2022 № 139/1.2 

«Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади 

на 2022 рік» та розпорядження голови Боратинської сільської ради від 

10.10.2022 № 134/1.2 «Про внесення змін до показників бюджету сільської 

територіальної громади на 2022 рік»:  

 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету 

Боратинської сільської територіальної громади на 2022 рік: 

1) За КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» 

2) За КПКВК 0111021 «Надання загальної  середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» 

3) За КПКВК 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» 

4) За КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної допомоги (медико-санітарної) 

допомоги» 

5) За КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» 



6)    За КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» 

7) За КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку території» 

8) За КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю» 

9) За КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

10) За КПКВК 0118831 «Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі» 

2.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                         Сергій ЯРУЧИК 

 

Марія Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Головний спеціаліст                     Марія Мельник 

 

«____»_______2022 р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності-головний бухгалтер   Олена Савчук   

 

«____»_______2022 р. 

 

   

Начальник відділу організаційно- 

правового забезпечення      Богдана Макарчук 

 

«____»_______2022 р. 

    


	РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ

