
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 10 грудня 2018 р.                   м. Бережани                                              № 251-р 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм  на 2018 рік 
                   

Відповідно до «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 року № 836,  рішення сесії міської ради від 

22.12 2017 року № 807 « Про міський  бюджет на 2018 рік» та рішення від 

08.02.2018 року № 849, від 22.02.2018 року № 858, від 22.03.2018 року № 893, 

від 26.04.2018 року № 916, від 18.05.2018 року № 941, від 08.06.2018 року № 

965, від 05.07.2018 року № 1000, від 26.07.2018 року № 1004, від 29.08.2018 

року № 1049, від 13.09.2018 року № 1067, від 27.09.2018 року № 1069, від 

11.10.2018 року № 1093, від 25.10.2018 року № 1100, від 02.11.2018 року № 

1123,  від 29.11.2018 року № 1146,  від  06.12.2018 року № 1162 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2018 рік», керуючись статтею 12, пунктом 20 

частини четвертої статті 42, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Бережанської 

міської ради за такими кодами програмної класифікації видатків (КПКВ): 

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»; 

 0113110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»; 

 0113190  «Соціальний захист ветеранів війни та праці»; 

0113240  «Інші заклади та заходи»; 

0116030  «Організація благоустрою населених пунктів»; 

0117130  «Здійснення заходів із землеустрою»; 

0117460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури»; 

0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання». 

2. Звіти про виконання паспортів  бюджетних програм надавати до 

фінансового управління міської ради один раз на рік в терміни,  визначені для 

подання річної фінансової та бюджетної звітності, за формою затвердженою 



відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р., у 

паперовому та електронному вигляді. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаємо за собою. 

 

 

                   Міський голова              В.Я.МУЗИЧКА 

        
                           Ковалик С.Ф. 

                            Заяць О.І. 

                            

 
 

 


