
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ 
 
 

 04 січня  2022 року                          с. Боратин                          № 3 /1.2 

 

 

Про затвердження 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), та 

рішення Боратинської сільської ради від 24.12.21 року № 8/11 «Про бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2022 рік»:  

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм  бюджету Боратинської 

сільської  територіальної громади на 2022 рік: 

1) За КПКВК 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»; 

2) За КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти»;  

3) За КПКВК 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»;  

4) За КПКВК 0111031 «Надання загальної освіти закладами загальної 

середньої  освіти»;  

5) За КПКВК 0111141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти»;  

6) За КПКВК 0111142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;  

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

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги»;  



8) За КПКВК 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки»; 

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

соціального забезпечення»; 

10) За КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»; 

11) За КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;  

12) За КПКВК 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифом) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на 

їх виробництво»; 

13) За КПКВК 0116084 «Витрати, пов’язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла»;  

14)  За КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;  

15) За КПКВК 0117310 «Будівництво-1 об’єктів  житлово-

комунального господарства»;  

16) За КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови 

території ( містобудівної документації)»;  

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

економічного розвитку території»; 

18) За КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;  

19) За КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування»;  

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

діяльністю»;  



21) За КПКВК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів»; 

22) 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

