
yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

хАркIвського рдйону хАркIвсъкоi оьлдстr

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд Jц. 0з " ёQ&/_ сел. Безлюдiвка NJJ

Про затвердження змiн до паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни вiд 08 липня 2010

рокУ Ns245б-VI (зi змiНами), законУ УкраiнИ кПро державний бюджет УкраТни

Ъа 2021 piK>>, ,unory Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> вiд

21.05.|997р. N9 2S0/97-BP зi змiнами та доповненнями, наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014р. N9 836 uПро деякi питання запровадження

про.рurrо-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>,

"b*u.y 
MiHicTepcTBo фiнансiв украiни uпро затвердження складових

ПрограмноТ класифiкачii' видаткiв та кредитування мiсцевого бюлжету>

zo.oq.zo|7 р. J\ъ793, наказу MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни <Про затвердження

типового перелiку бюджетних програм та результативних показникlв lx

виконанн" дп" мiсцевих бюджетiв у галузi к,щержавне управлiння> 01.10.2010 р.

Jф 1147, наказУ MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики Украiни кПро затвердження

типового перелiку бюджетних програм i результативних показникiв Тх

виконанн" дп" *iсцевих бюджетiв у галузi <соцiальний захист та соцiальне

забезпечення) l4.05.20l8 р.Jф 688, наказу MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни пПро

затвердження Типового перелiку бюджетних програм i результативних
показникiв ix виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi KOcBiTa>) 10.07.2017

p.N9 992, наказу MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни <Про затв.ердження Типового

- 
перелiку бюджетних програм та результативних показникlв lx виконання для9, , n rзi <культурu 01 . 10.2010р. Ns 1 1 50/41, наказу

.л Iиlсцевих оюджетlв у гал\

] Mi"i.TepcтBo фiнансiв Украiни пПро затвердження Примiрного перелiку

9 Рез}льтативниr показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за

а ви.щ€lТками, що можУть здiйснюватися з ycix мiсцевих бюджетiв> 2].07.201lp.

о Ns 945, наказу МОЗ УкраТни вiд 19.03.2018 р. JФ 504 к Про затвердження Порядку

наданнrI первинноi медичноi допомоги)), наказу моз УкраIни Nsl57 вiд

26.01.2018р. кПро внесення змiн до деяких наказiв моЗ Украiни затвердження

фор1a первинноi облiковоТ доцментацii та iнструкцii щодо ix ЗаПОВНеННЯ, ЩО



фор* первинноТ облiковоТ документацiТ та iнструкцiТ щодо ik запОВНеННЯ, ЩО

використовуеться в закJIадах охорони здоров'я незалежно вiд фор* влаСнОСТi Та

пiдпорядкуваннJI), наказу N4ОЗ Украiни Jф33 вiд 23.02.2000 р. кПро штатнi

нормативи та типовi штати закладiв охорони здоров'я)), наказУ N4ОЗ Украiни
Jф592 вiд 02. |2,2О04р. <ПоложенrUI про iнформаuiйно-анаrriтичний вiддiл медичноТ

статистики)), нака:}у MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiД 2б тРаВНЯ 20l0 Р.

J\ъ283/437 кПро затвердження Типового перелiку бюджетних програм та

результативних пок€вникiв ik виконання для мiсцевих бюджетiв у гаryзi кОхорона

здоров'я)>>>, Постанови КМУ вiд 05.03.2014 р. Nч 73 <Питанrrя реалiзацiТ пiлотногО

проекту щодо запровадження державного реryлюванtц цiн на преrrарати iнсулiну>,

порядку вiдшкодуванrul BapTocTi препаратiв iнсулiну, затвердженого Постановою

КIvIУ вiД 2з.0З.20|6 р. <.Щеякi питання вiдшкодуван[ш BapTocTi препаратiв

iнсулiнр, наказу моЗ вiд 23. |2.2015р. Ns 890 <Про затвердження Положення про

ресстр пацiснтiв, що потребують iнсулiнотерапiТ> iз змiнами, НакаЗУ МОЗ ВiД

2|.||.2016р. М |264 кПро затвердження реестру референтних цiн (цiн

вiдшкодування) на препарати iнсулiнр iз змiнами, Постанови КМу вiд 23.03.2016

р. JФ 2З9 <<Щеякi питання вiдшкодування BapTocTi препаратiв iнсулiну>, ПосТаНОВИ

кабiнеry MiHicTpiB Украiни uпро затвердження Порядку органiзацii громадських

та iнших робiт тимчасового характеру> вiд 20.03.20lЗ р. JtlЪ 175, закоrгУ УкраiНИ

кПро зайнятiсть населення> вiд 05.07.2012р. JYч 50б7-VI, рiшення II сеСiя VIII
скликання БезлюдiвськоТ селищноТ ради вtд 22.12.2020 р, uПро селиЩнИЙ

бюджет Безлюдiвськоi селищноi рали на 2021 piK>, рiшення V ceciT VIп
скJIиканIyI Безrподiвськоi селищноТ ради вiд 09.02.202|р. пПро ВнеСеН}Ш Змiн ДО

рiшення II сесiя VIII сrсгlикання Безлюдiвськоi селищноi ради вiд22.|2.2020 р. <Про

селищний бюджет Безлподiвськоi селиuцtоi радD))), рiшення VI cecii VIII скликаН}uI

Безлюдiвськоi селищноi ради вiд 16.03.202|р. uПро BHeceHHrI змiн до рiшення II

сесiя VIII скликаннrI БезлюдiвськоТ селищноТ ради вiд 22.|2.2020 кПро селищниЙ

бюджет Безлюдiвськоi селиuшоi ради)
ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1. Затвердити змiни до паспортiв бюлжетних програм мiсцевого бюджетУ

на2021 piK, що додаються, а саме:
1.1. КПКВКМБ 01112I1r| <Первинна медична допомога населенню, що

надаеться центрами первинноi медичноi (медико-санiтарноi) допомоги);
|.2. КПКВКМБ 0|1|2|52 <Iншi програми та заходи у сферi охорони

здоров'я>;
1.3. КПКВКМБ 0|IЗ242 <Iншi заходи у сферi соцiального захисту i

соцiального забезпечення) ;

|.4. КПКВКМБ 0116014 <Забезпечення збору та вивезення смiття i

вiдходiв>.
2. Контроль за виконанням цього

голоБезлюдiвський селищний

собою.

КУЗЬМIНОВ


