
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 13.01. 2023 № 3  

   м. Золотоноша 

 

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік   

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 

паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року  

№ 836, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів 

України від 30 вересня 2016 року № 860, та згідно рішення міської ради №16-

25-61/VIII від 22.12.2022 р. Про бюджет Золотоніської міської територіальної 

громади на 2023 рік (23565000000)”, керуючись п. 13, 20 ч. 4 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету по 

головному розпоряднику коштів – Виконавчому комітету Золотоніської 

міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів: 

0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах 

0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 

0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 

0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

0213090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 

захисту 

0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 

Державної цільової соціальної  програми «Молодь України» 

0213192 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість 

0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 



забезпечення 

0215011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

0215041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 

0216086 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян 

0217130 Здійснення заходів із землеустрою 

0217630 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної 

діяльності 

0217640 Заходи з енергозбереження 

0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 

0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

0218120 Заходи з організації рятування на водах 

0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 

0218240 Заходи та роботи з територіальної оборони 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження  покласти  на керуючого 

справами Шакуру О.В. та начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Ложкарьову О.П.  

 

 

 

Секретар ради                                     Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Ложкарьова  23804 


