
 
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
від «__» _______  2018 року              № ________ 

 

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Про затвердження змін до паспортів 

бюджетних  програм на 2018 рік 

 

    Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

від 07.12.2017 №2246-VІІІ, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 

21.12.2017 № 13-46-VІІ « Про бюджет м. Переяслава-Хмельницького на 2018 

рік », рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 

09.01.2018 № 01-01 « Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-

Хмельницького на 2018 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від  

29.03.2018 № 17-50-VІІ « Про внесення змін до рішення  Переяслав-

Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VІІ « Про бюджет міста 

Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» » та Правил складання паспортів 

бюджетних програм місцевих бюджетів та  річного звіту про їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 

«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

10.09.2014 за №1103/25880 із змінами від 28.04.2017 № 472, та наказу 

Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти 

бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, керуючись п.20 ч 4 ст. 42 Закону України  

« Про місцеве самоврядування  в Україні»:  

 

1.Затвердити  зміни до паспортів  бюджетних  програм на 2018 рік 

головним розпорядником коштів по яких є виконавчий  комітет  Переяслав-

Хмельницької міської ради за КПКВК: 

 

- 0210160-керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті 

Києві),селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах; 

-0215010- проведення спортивної роботи в регіоні; 

- 0216030- організація благоустрою населених пунктів; 

-0216040- заходи, пов’язані з поліпшенням питної води; 

-0217310- будівництво об’єктів житлово-комунального господарства; 

- 0217440 - утримання та розвиток транспортної інфраструктури; 

 

 $`8GAH0|PRVUSy¢®¡¤¡¤¡¤¡¯ 



- 0217670 - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання; 

- 0218340- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів. 

 

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Карнауха Г.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Т.В. Костін 

 

 

 

 

 
Г.М. Карнаух 

 
                                                                                                                                                                                                В.В. Губенко  

 

Л.Г.Гніда                                                                                                                                                                                 Н.І. Медведенко 
 

                                                                                                                                                                                                В.П. Брень 
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