
ФІН АНСОВЕ₽У ПРАВЛІННЯ 

МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

! НАКАЗ

№ 02 від 15 січня 2021 року

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм по відділу 
культури Менської міської ради на 
2021 рік.

Відповідно до частини 8 статті 20 Закону Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від! 2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення 2 сесії восьомого скликання 
№62 від 23 грудня 2020 року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік»|
НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік по 
головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ культури Менської міської 
ради» за:

КПКВК МБ 1010160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(м. Києві) селищах, селах , об’єднаних територіальних громадах» ;
КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
КПКВК МБ 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
КПКВК МБ 1014081 « Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва»;
КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового 
управління Менської міської ради
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№ 03 від 21 січня 2021 року

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм по відділу освіти 
Менської міської ради на 2021 рік.

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №1209), рішення 2 сесії восьмого скликання №62 від 23 грудня 2020 
року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на 
2021 рік»

і

НАКАЗУЮ:
Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік по 

головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ освіти Менської міської 
ради» за: |

КПКВК МБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах(місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах»;
КПКВК МБ 0611010 « Надання дошкільної освіти»;
КПКВК МБ 0611021 « Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами»;
КПКВК МБ 0611031 « Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами»;
КПКВК МБ 0611070 « Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти , заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
КПКВК МБ 0611080 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)»;
КПКВК МБ 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів освіти» ;
КПКВК МБ 0611142 « Інші заходи у сфері освіти»;
КПКВК МБ 0611151 « Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних 
центрів»;



КПКВК МБ 0615031 « Утримання та навчально - тренувальна робота 
комунальних дитячо -юнацьких спортивних закладів».

Додатки: в трьох примірниках. «р

Заступник начальника 
фінансового управління М 
міської ради

А.П. Нерослик
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№ 04 від 21 січня 2021 року 1

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм по Менській 
міській раді на 2021 рік

!

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від:2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правилі складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення 2 сесії восьмого 
скликання №62 від 23 грудня 2020 року Менської міської ради « Про бюджет Менської 
міської територіальної громади на 2021 рік»
НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету Менської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику коштів «Менська міська 
рада» ( додаються) за :

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально - 
технічне забезпечення діяльності, обласної ради, районної у місті ради ( у разі її 
створення), міської,селищної, сільських рад»;

КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0111160 « Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників»;
КПКВК МБ 0112010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»;
КПКВК МБ 0112111 « Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної медико - санітарної допомоги»;
КПКВК МБ 0112144 « Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет»;
КПКВК МБ 0113032 « Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв’язку»;
КПКВК МБ 0113035 « Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті»;
КПКВК МБ 0113050 « Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугам за місцем 

проживанням громадян ,які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою інвалідністю»;



КПКВК МБ 0113121 « Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

КПКВК МБ 0113160 « Надання соціальних гарантій фізичним особам^ які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку . особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги»;

КПКВК МБ 0113180 « Надання пільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»;

КПКВК МБ 0113192 « Надання фінансової підтримки громадським 
об’єднанням ветеранів і осіб і з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість»;

КПКВК МБ 0113242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення»;

КПКВК МБ 0115011 « Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з 
олімпійських видів спорту »;

КПКВК МБ 0115012 « Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з 
не олімпійських видів спорту »; <

КПКВК МБ 0116016 « Впровадження засобів обліку витрат та регулювання 
споживання води та теплової енергії»;

КПКВК МБ 0116020 «Забезпечення функціювання підприємств, установ та 
організацій, що виробляють , виконують та або надають житлово-комунальні 
послуги»; і

КПКВК МБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів »;
КПКВК МБ 0116040 « Заходи пов’язані з поліпшенням питної води»;
КПКВК МБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на 

житлово - комунальні послуги, які затверджувалися рішенням місцевого 
самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво »,

КПКВК МБ 0117110 « Реалізація програм в галузі сільського виробництва»;
КПКВК МБ 0117130 « Здійснення заходів із землеустрою»;
КПКВК МБ 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій ( 

містобудівної документації);
КПКВК МБ 0117412 « Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»
КПКВК МБ 0117442 « Утримання та розвиток доріг »;
КПКВК МБ 0117640 «Заходи з енергозбереження» ;
КПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого 

самоврядування »;
КПКВК МБ 0118110 « Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха »; ■
КПКВК МБ 0118130 « Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони »,
КПКВК МБ 0118330 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» ;
КПКВК МБ 0118312 « Утилізація відходів »;
КПКВК МБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології»;
КПКВК МБ 0118831 « Надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі»;
КПКВК МБ 0118832 «Повернення довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі».
Додатки: в трьох примірниках.

Заступник начальника 
фінансового управління 
Менської міської ради
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Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділ) 
культури Менської міської ради на 
2021 рік.

Відповідно до частини 8 статті 20 Закону 0 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 2 cepnibt 2010 року №>805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільо[врго методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правил ; складанМ паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, за:верджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деяДі Питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджртів»д.| у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від: 29 грудня 2018 року №1209) ; ріфення 12/сесії восьомого скликання 
№62 від 23 грудня 2020 року Менської Пііької ради.'И Про бюджет Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік»,рішення 3 себії-вобймого скликання Менської міської 
ради від 19 лютого 2021 року №’-!•

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних! програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського, бюджету Відділ:культури Менської міської 
ради» за : .. .........    , : '■ • • .і,,.. ;■ )

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності ^бібліотек».

Додатки: в тріюх примірниках,) 2 П і 4 .і..ж: ’У. ■ 2.) 

t' < . і v , ***! І \ к ’ •' ■ ■

Начальник фінансового 
у п р а в л і н н я М е й с ь к ої м і с

В. В. Костенко
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Про затвердження змін до паспортів , 
бюджетних програм по відділу освіти ' j

Менської міської ради на 2021 рік. ■

Відповідно до пункту 20 частини' 4 статті 42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
2 серпня 2010 року №805: «Про затвердження Основних тіідходів до запровадження 
програмно-цільового методу' складання та виконання Місцевих бюджетів» (зі змінами), 
Правил складання паспортів бюджетних програм' місцевих' бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом:Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №1209) „рішення 2 сесії восьмого скликання №62 від 23 грудня 2020 
року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на 
2021 рІК»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів.міського бюджету .« Відділ освіти Менської міської 
ради» за: . , . : . ь

; дд:І и ■ » ■ д . J - j:
КПКВК МБ 0611010 « Надання доіпкільної ревіти»;
КПКВК МБ 0611021 ..« Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами»; - і,
КПКВК МБ 0611041 «Надання ин альної середньої освіти закладами загальної 
середньої осві ги»; і , 6
КПКВК МБ 0611070 « НадаччД позіщікїльної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позапікільної роботи з дітьми»;
КПКВК МБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
КПКВК МБ 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів освіти» ;
КПКВК МБ 0611151 « Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів 
за рахунок коштів місцевого бюджету»;
КПКВК МБ 0611154 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів 
за рахунок залишку коцугів за освітньою субвенцією ( крім залишку коштів, що 
мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 
України у попередньому бюджетному періоді»;



КПКВК МБ 0611210 « Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією 
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами»;
КПКВК МБ 0615031 « Утримання та навчально 
комунальних дитячо -юнацьких спорт ивних закладів».

Додатки: в трьох примірниках,

тренувальна робота

І 'І : Жїї*®
Начальник фінансового 

управління Менської міської ради Костенко В.В.



ФІ II А Н СОВЕ У ГІ Р А В . І І Н Н Я 
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ
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№ 11 від 25 лютого 2021 року
К || ґ ■. дЦ J н . N Ц’і

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по Меіїській J і >’
міській раді на 2021 рік

. ■ . • ! І L - j ■ :: ' і

Відповідно до' частини восьмої статті 20 Бюджетного: кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 2 серпня 201 Ороку №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами). Правил складання паспортів: бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про Їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання, запровадження програмно-цільового 
методу складання та : виконання місцевих" бюджетів»,: зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року зй №1 104/25881. відповідно до рішення третьої 
сесії восьмого скликаний від 19 лютого 2021 року №■! « Про внесення змін до рішення 
№62 « Про бюджет Менської міської територіальної гррмади на 2021 рік» внести зміни 
до розпорядження, від 4 9 лютого, j202:l року №34 « Про затвердження паспортів 
бюджетних програм по Менській міській раді на 2021 рік» .
НАКАЗУЮ: .

Затвердити зміни' до паспортів бюджетних програм бюджету Менської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік по .головному розпоряднику коштів 
«Менська міська радаДСдо даються) за :і /. . ;

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - 
технічне забезпечення Діяльності, обласної ради, районної у місті ради ( у разі її 
створення), міської ,селищної, сільських рад»; ...

КПКВК МБ 0110180 « Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0112111 « Первинна: медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної медиісо - санітарної допомоги»;
КПКВК МБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів »;
КПКВК МБ 01181,30 «. Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони .

Додатки: в їрьок примірниках. ............  , ,.і і 5 * ‘ »' . . ! і z . ■ і . : ' . . ; ;
", Ь . ''.'і: . Ж!) /'■ ■ і ї : 0

\ : у і иттезіл 2- ■ > !:
Начальник фінансового... 
управління Меіісьіфі мдськогршіи ;

'■ ' В.В. Костенко
' vW /І fl' ■ ■ /

З - ■' ; .. ■ і ;г! Л.'і )■ . . ' .1 ! : у
' ґ'. ■ л М : д ■ : ’ . ' . Р [ | ■' - <



ф І Н А Н С О В Е 'управ Л і Н1 
М Е Н С Ь К О ї МІСЬ К О ї Р А. і

НАКАЗ

№ 12 ■;

Про 3:' : 
бюджеті 
МеіІСЬ ''(

Ві;- 
самов- . 
2 сср:: в 
Про; j . 
Правії; 
никои;. " 
№836 
ви ков .. 
груді:.: 
року ■ 
2021 :

ПАК

ПО Ге. : 
ради»

і (>Л б», pt ?чуі 2021 року

ерджепня змін до паспортів 
:пх програм по відділу освіти 
її міської ради на 2021 рік.

'відно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України < Про місцеве 
апня» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства її.;, сів України від 

2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів запровадження 
цільового методе складання та виконання місцевих бюджет.-.» (зі змінами), 
ладаиня паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів а звітів про їх 
. затверджених наказом Міністерства фінансів України від 2. > рпня 2014 року 
о деякі питання запровадження програмно-цільового метод .' складання та 
.■місцевих бюджетів». ( у редакції наказу Міністерства фінам сі . України від 29 
18 року №1200) , рішення 2 сесії восьмого скликання №62 2.3 грудня 2020
,.кої міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на

рдити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 
му розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ освіти Менської міської

1 Іадання дошкільної освіти»;
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

Міх МБ 0611010 «
Ж МБ 0611021 « 
іьоїосвіти»;
. К' МБ 061 1 152 « Забезпечення ді і я.іьпосгі інклю ш ви о - ресурсних цей грів 

..упок освітньої субвенції»;
ЗК МБ 0611200 « Падання освіти за рахунок субвепп'' з державного 

. гу місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
лвими освітніми потребами».
.тки: в трьох примірниках.

jii о

фін
міс

лк начальника
. о го у и р а в л і н и я М е 11 с і 
ади

У7/е^е.#ло r л/s

Пер ослик А.П.

‘
'■$ е/ісї,///с-
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Україна
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 14 від 10 березня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по Менській 
міській раді на 2021 рік.

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, відповідно до розпорядження 
№82 від 4 березня 2021 року « Про внесення змін до загального та спеціального фондів 
бюджету Менської територіальної громади внести зміни до розпорядження від 19 січня 
2021 року №34 « Про затвердження паспортів бюджетних програм по Менській міській 
раді на 2021 рік».
НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм бюджету Менської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику коштів 
«Менська міська рада» ( додаються) за :

КПКВК МБ 0110180 « Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні д самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком,хворобою,інвалідністю ».

Додатки: в трьох примірниках.

Заступник начальника
фінансового управління Менськ

А. П. Нерослик



ФIН А II С О В Е УПРАВЛІННЯ 
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 16 від 25 березня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу освіти 
Менської міської ради на 2021 рік.

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №1209) , рішення 2 сесії восьмого скликання №62 від 23 грудня 2020 
року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на 
2021 рік»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ освіти Менської міської 
ради» за:

КПКВК МБ 0611010 « Надання дошкільної освіти»;
КПКВК МБ 061 1021 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти»;
КПКВК МБ 0611152 « Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів 
за рахунок освітньої субвенції»;
КПКВК МБ 0611200 « Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми погребами».

Додатки: .в трьох примірниках.
СЬКОІ

начальника
о управління Менської

міської ради 
W‘> )■■ 4s

Заступник 
фінансової ЕІерослик А.П. 

Я о,
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ФІН А II ( О В І.' 5 ПРАВЛІННЯ 
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 17 від 26 березня 2021 року

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм по Менській 
міській раді на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 ч.4ст.42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року 
№805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами). Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року 
за №1104/25881.відповідно до рішення четвертої сесії Менської міської ради восьмого 
скликання від 24 березня 2021 року №103 « Про внесення змін до рішення №62 « Про 
бюджет Менської територіальної громади на 2021 рік від 23.12.2020 року . розпорядження 
міського голови від 24 березня 2021 року №105 «Про внесення змін до загального та 
спеціального фондів бюджету від 19 січня 2021 №34» Про затвердження паспортів 
бюджетних програм по Менській міській раді на 2021 рік .

НАКАЗУЮ:
Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету Менської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику коштів «Менська міська 
рада» ( додаються) за :

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності, обласної ради, районної у місті ради ( у разі її 
створення), міської ,селищної, сільських рад»;

КПКВК МБ 0110180 « Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0112144 « Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет»;
КПКВК 0113192 « Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»;
КПКВК МБ 0115011 « Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з 

олімпійських видів спорту »; У*
КПКВК МБ 0115012 « Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з 

не олімпійських видів спор гу »;



КПКВК MB 0116020 «Забезпечення функціювання підприємств, установ та 
організацій, що виробляють , виконують та або надають житлово-комунальну» 
послуги »;

КПКВК МБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів»;
КПКВК МБ 0117442 « Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури доріг ».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового 
управління Менської міської ради

А.П. Нерослик



ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 18 від 19 квітня 2021 року

Про затвердження змін до паспорт ів 
бюджетних програм по Менській 
міській раді на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 ч.4ст.42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року 
№805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами). Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року 
за №1104/25881,відповідно до рішення пятої сесії Менської міської ради восьмого 
скликання від 12 квітня 2021 року №>162 « Про внесення змін до рішення №62 « Про 
бюджет Менської територіальної громади на 2021 рік» від 23.12.2020 року , 
розпорядження від 07 квітня 2021 року №121 « Про внесення змін до загального та 
спеціального фондів бюджет) Менської міської територіальної громади на 2021 рік» 
внести зміни до розпорядження від 19 січня 2021 року №34 «І Іро затвердження паспортів 
бюджетних програм по Менській міській раді на 2021 рік».

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм бюджету Менської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику коштів 
«Менська міська рада» ( додаються) за :

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності, обласної ради, районної у місті ради ( у разі її 
створення), міської ,селищної, сільських рад»;

КПКВК МБ 0110180 « Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0116016 « Впровадження засобів обліку витрат та регулювання 

споживання води та теплової енергії»;
КПКВК МБ 01 16030 « Організація благоустрою населених пунктів»;
КПКВК МБ 0117130 « Здійснення таходів із благоустрою »;
КПКВКМБ 0117350 « Розроблення схем планування та забудови територій»;



КПВКК МБ 0117363 « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового 
управління Менської міської ради
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ФІН АНСОВЕРу ПРАВЛІННЯ
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 19 від 23 квітня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу освіти 
Менської міської ради на 2021 рік.

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №1209) , рішення 2 сесії восьмого скликання №62 від 23 грудня 2020 
року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на 
2021 рік»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ освіти Менської міської 
ради» за:

КПКВК МБ0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( 
місті Києві), селищах,селах, територіальних громадах»;

КПКВК МБ 0611021 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти»;
КПКВК МБ 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового 
управління Менської міської ради Нерослик А.П.



і

фін ансове’у правління
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 20 від 26 квітня 2021 року

Про затвердження змін до 
паспортів бюджетних програм по 

Менській міській раді на 2021 рік

Відповідно до пункту 20 ч.4 ст.42 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказу Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року №805 «Про 
затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за 
№1104/25881,відповідно до розпорядження міського голови від 22 квітня 2021 року №143 
«Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік» внести зміни до розпорядження від 19 січня 2021 
року №34 «Про затвердження паспортів бюджетних програм по Менській міській раді 
на 2021 рік» .

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм бюджету Менської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику коштів 
«Менська міська рада» ( додаються) за :

КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів»; 
КПКВК МБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки ».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового
управління Менської міської ради

(Т / А.П. Нерослик



ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 21 від 12 травня 2021 року

Про затвердження змін до
паспортів бюджетних програм по

Менській міській раді на 2021 рік

Відповідно до пункту 20 ч.4 ст.42 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказу Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року №805 «Про 
затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за 
№1104/25881,відповідно до розпорядження міського голови від 06 травня 2021 року №158 
«Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік», розпорядження міського голови від 06 травня 2021 
року №159 «Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету Менської 
міської територіальної громади на 2021 рік» внести зміни до розпорядження від 19 січня 
2021 року №34 «Про затвердження паспортів бюджетних програм по Менській міській 
раді на 2021 рік» .

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм бюджету Менської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику коштів 
«Менська міська рада» (додаються) за :

КПКВК МБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів»;
КПКВК МБ 0117130 « Здійснення заходів із землеустрою ».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового 
управління Менської міської ради

А.П. Нерослик



Україна
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 23 від 01 червня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу освіти 
Менської міської ради на 2021 рік.

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №1209), рішення 2 сесії восьмого скликання №62 від 23 грудня 2020 
року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на 
2021 рік»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ освіти Менської міської 
ради» за

КПКВК МБ 0611010 « Надання дошкільної освіти»;
КПКВК МБ 0611021 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти»;
КПКВК МБ 0611070 « Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти заходів із позашкільної роботи дітьми».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового 
управління Менської міської р ;хіі/ Нерослик А.П. 

од/



ФІН АНСОВЕРу ПРАВЛІННЯ 

МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 24 від Оічервня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу 
культури Менської міської ради на 
2021 рік.

Відповідно до частини 8 статті 20 Закону Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення 2 сесії восьомого скликання 
№62 від 23 грудня 2020 року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік»,рішення 6 сесії восьмого скликання Менської міської 
ради від 31 травня 2021 року №248.

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ культури Менської міської 
ради» за:

КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек».
КПКВК МБ 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» .

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового

А.П. Нерослик



ФІНАНСОВЕРУ ПРАВЛІННЯ 

МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 25 від 02червня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу 
культури Менської міської ради на 
2021 рік.

Відповідно до частини 8 статті 20 Закону Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення 2 сесії восьомого скликання 
№62 від 23 грудня 2020 року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік», розпорядження КМУ № 468-Р від 19.05.2021 року.

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ культури Менської міської 
ради» за:

КПКВК МБ 1017363 « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового 
управління Менської міської ради

«гЖД А
■ " , А.П. Нерослик
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ФІН АНСОВЕРу ПРАВЛІННЯ
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 26 від 02 червня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по Менській 
міській раді на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 ч.4ст.42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року 
№805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року 
за №1104/25881,відповідно до розпорядження КМУ від 19 травня 2021 року №468-р 
рішення шостої сесії Менської міської ради восьмого скликання від 31 травня 2021 
року №248 « Про внесення змін до рішення № 62 « Про бюджет Менської територіальної 
громади на 2021 рік , внести зміни до розпорядження від 19 січня 2021 року №34 «Про 
затвердження паспортів бюджетних програм по Менській міській раді на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм бюджету Менської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику коштів 
«Менська міська рада» (додаються) за :

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально - 
технічне забезпечення діяльності, обласної ради, районної у місті ради ( у разі її 
створення), міської,селищної, сільських рад»;

КПКВК МБ 0110180 « Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0113104 « Забезпечення соціальними послугами за місцем

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю»;

КПКВК МБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів»;
КПКВК МБ 0117130 « Здійснення заходів із благоустрою »;



КПВКК МБ 0117363 « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

Додатки: в трьох примірниках.
г

Нача 
упра

сового
ої міської ради А.П. Нерослик



ФІН АНСОВЕРу ПРАВЛІННЯ 
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 29 від 15 червня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу освіти 
Менської міської ради на 2021 рік.

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №1209) , рішення 2 сесії восьмого скликання №62 від 23 грудня 2020 
року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на 
2021 рік»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ освіти Менської міської 
ради» за

КПКВК МБ 0611010 « Надання дошкільної освіти»;
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти»;
КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти заходів із позашкільної роботи дітьми»;
КПКВК МБ 0611080 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
КПКВК МБ 0611141 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
КПКВК МБ 0615031 «Утримання та навчально - тренувальна робота 
комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл».

Додатки: в трьох примірниках.

Заступник начальника
фінансового управління Менської Максименко В.А.
міської ради
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ФІН AHCOBEPy ПРАВЛІННЯ
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ ЗО від 15червня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу 
культури Менської міської ради на 
2021 рік.

Відповідно до частини 8 статті 20 Закону Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення 2 сесії восьомого скликання 
№62 від 23 грудня 2020 року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік», рішення 7 сессїї восьмого скликання Менської 
міської ради від 11.06. 2021 року №304.

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ культури Менської міської 
ради» за:

КПКВК МБ 1014030 « Забезпечення діяльності бібліотек »;
КПКВК МБ 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури»

Додатки: в трьох примірниках.

Заступник начальник 
фінансового управління Менської 
міської ради

Максименко В.А.



ФІНАНСОВЕ₽У ПРАВЛІННЯ 

МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 31 від 15червня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу 
культури Менської міської ради на 
2021 рік.

Відповідно до частини 8 статті 20 Закону Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 

— бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), рішення 2 сесії восьомого скликання 
№62 від 23 грудня 2020 року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік», рішення 7 сессії восьмого скликання Менської 
міської ради від 11.06. 2021 року №304.

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ культури Менської міської 
ради» за:

КПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Додатки: в трьох примірниках.

Заступник начальника
фінансового управління Менської 
міської ради

Максименко В.А.



ФІНАНСОВЕРУ ПРАВЛІННЯ 

МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 33 від 22 червня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по Менській 
міській раді на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 ч.4ст.42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року 
№805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року 
за №1104/25881,відповідно до розпорядження КМУ від 19 травня 2021 року №468-р 
рішення сьомої сесії Менської міської ради восьмого скликання від 11 червня 2021 
року №304 « Про внесення змін до рішення № 62 « Про бюджет Менської територіальної 
громади на 2021 рік , внести зміни до розпорядження від 19 січня 2021 року №34 «Про 
затвердження паспортів бюджетних програм по Менській міській раді на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм бюджету Менської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику коштів 
«Менська міська рада» (додаються) за :

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально - 
технічне забезпечення діяльності, обласної ради, районної у місті ради ( у разі її 
створення), міської,селищної, сільських рад»;

КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0112010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»;
КПКВК МБ 0112144 « Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет»;
КПКВК МБ 0113242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»;



КПКВК МБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів ».

Додатки: в трьох примірниках.

Заступник начальника 
фінансового управління 
Менської міської ради

' В. А. Максименко
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ФІН AHCOBEPy ПРАВЛІННЯ 

МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 34 від 02 липня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу освіти 
Менської міської ради на 2021 рік.

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №1209), рішення 2 сесії восьмого скликання №62 від 23 грудня 2020 
року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на 
2021 рік»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ освіти Менської міської 
ради» за

КПКВК МБ 0611010 « Надання дошкільної освіти»;
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти»;
КПКВК МБ 0611031 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти»;
КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти заходів із позашкільної роботи з дітьми».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальний- фінансового ’
управління Менської міської ради f j \ Нерослик А.П.
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ФІН АНСОВЕРу ПРАВЛІННЯ
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 35 від 02липня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу 
культури Менської міської ради на 
2021 рік.

Відповідно до частини 8 статті 20 Закону Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних 
підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (зі змінами), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) , рішення 2 сесії восьомого скликання 
№62 від 23 грудня 2020 року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської 
територіальної громади на 2021 рік», рішення 8 сесії восьмого скликання Менської 
міської ради від 30.06. 2021 року №380.

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ культури Менської міської 
ради» за:

КПКВК МБ 1014030 « Забезпечення діяльності бібліотек»;
КПКВК МБ 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури 
клубів , центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
КПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового управління
Менської міської ради Нерослик А.П.
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ФІНАНСОВЕРУ ПРАВЛІННЯ
МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№ 36 від 06 липня 2021 року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм по відділу освіти 
Менської міської ради на 2021 рік.

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
2 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2018 року №1209) , рішення 2 сесії восьмого скликання №62 від 23 грудня 2020 
року Менської міської ради « Про бюджет Менської міської територіальної громади на 
2021 рік»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 

по головному розпоряднику коштів міського бюджету « Відділ освіти Менської міської 
ради» за

КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти»;
КПКВК МБ 0611061 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти».

Додатки: в трьох примірниках.

Начальник фінансового
управління Менської міської ради Нерослик А.П.


