
 
УКРАЇНА  

       БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

 

23  грудня 2020  року                   м. Бережани                                     № 21-р  

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм  на 2020 рік 

                   

        Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 

місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 зі змінами, рішення 

Бережанської міської ради від 20.12.2019 року №1550 «Про бюджет 

Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік» та рішень від 

30.01.2020 року №1585, від 26.02.2020 року №1617, від 05.03.2020 року 

№1640, від 02.04.2020 року №1660, від 22.04.2020 року №1678, від 14.05.2020 

року №1683, від 28.05.2020 року №1713, від 25.06.2020 року №1734, від 

30.07.2020 року №1760, від 12.08.2020 року №1799, від 10.09.2020 року 

№1804, від 08.10.2020 року №1839, від 17.11.2020 року №1876, від 21.12.2020 

року №30 "Про внесення змін до міського бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2020 рік": 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 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» 

 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку» 

 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю» 

0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 

захисту» 

0113242 ««Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»» 

0115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» 

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» 



0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»   

                  

        2. Звіти про виконання паспортів  бюджетних програм надавати до 

фінансового управління один раз на рік в терміни,  визначені для подання 

річної фінансової та бюджетної звітності, за формою затвердженою 

відповідно до наказу № 836 від 26.08.2014 р. у паперовому та електронному 

вигляді.  

        3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

  

Міський голова                                                               Ростислав БОРТНИК 

 

 


