
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 16 січня 2023 року                                м. Біла Церква                                          № 06 Р  

 

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік 

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», пункту 

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

наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 

1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про 

їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 

№ 836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за 

№ 1104/25881, рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3391-36-VIІІ 

«Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік», зобов’язую: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по виконавчому комітету 

Білоцерківської міської ради за  кодами програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів (КПКВК):                                

№п/п КПКВК  

1 0210160  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. 

2 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 

3 0213210 Організація та проведення громадських робіт 

4 0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

5 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

6 0217130 Здійснення  заходів із землеустрою 

7 0217426 Інші заходи у сфері електротранспорту 

8 0217610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

9 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 

10 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

11 0218210 Муніципальні формування з охорони громадського порядку (одержувач 

КП БМР «Муніципальна варта») 

12 0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 

13 0218240 Заходи та роботи з територіальної оборони 

2.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                        Геннадій ДИКИЙ    


