
yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЪКА СЕЛИIЦН

ХАРКIВСЪКОГО РАЙОНУ XAPKIB

розпоряд}{tЕння

сел, Безлюдiвкавiд 0?, /d "ta,t/

Про внесення змiн до паспортiв
бlоджетних програм мiсцевого
бюджету на 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодекс

року J\Ъ2456-VI(зi змiнами), земельного кодексу
Украiни, закону Украiни uПро державний бюджет
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>
зi змiнами та доповненнями, закону Украiни <П

УкраТни uПро оренду землi>, закону Украiни <П

закону Украiни uПро планування i забудову тери
оцiнку землi>, закону Украiни uПро державну
документацii>, закону УкраТни пПро землеус
MiHicTpiB Украiни uПро експертну грошову
несiльськогосподарського призначення)), постано
uПро затвердження Порядку розроблення п
вiдведення земельних дiлянок>, постанови К
кПорядок проведення земельних аукцiонiв>, н

Украiни вiд 26.08.2014р. }Г9 8Зб <Про деякi питан
цiльового методу складання та виконання м

- 
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни <Про затвер

-f кл€lсифiкачiТ видаткiв та кредитування

р2 20.09.20|7р. J\Ъ793, наказу IVIiHicTepcTBa фiнансiв
с:r Типового перелiку бюджетних програм та ре
О виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi
О бi.10.2010р. Ns ||47, наказу VliHicTepcTBa фiнанс

648 "Про
мiсцевих
Типового

затвердження типових фор, бюджетн
бюджетiв", наказу MiHicTepcTBa фiнансi

перелiку бюджетних програм i льтативних показникiв Тх

рАдА
Koi оБлАстI

J\, f,

УкраТни вiд 08 липня 20l0
раiни, цивiльного кодексу
краТни на 2021 piK>, закону

iд 2|.05. 1 997р. Jtlb 280/97-ВР
дошкiльну ocBiTy>), закону

основи мiстобулування),
opiT>, закону Украiни uПро
експертизу землевпорядноТ

рiй), постанови Кабiнету
цiнку земельних дiлянок
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
KTiB землеустрою щодо

бiнету MiHicTpiB УкраТни
зу MiHicTepcTBa фiнансiв
запровадження програмно-
цевих бюджетiв>>, наказу
ня складових ПрограмноТ
iсцевого бюджету> вiд
краТни,,Про затвердження
льтативних показникiв Тх

:!ержавне управлiння>вiд
УкраТrrи вiд |7 .01.20l5 Ns

х запитiв для формування
Украiни Про затвердження



виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi <OcBi

наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни кПро затвер

результативних показникiв бюджетних програм

видатками, що можуть здiйснюватися з yci

21 .07.2O1lp. Nэ 945, рiшення II сесiя VIII склика

ради в\д 22.|2.2020р. uПро селищний бюджет Безл

2021 piK>, рiшення V сесii ИII скликаннJI

Og,02.2O2 р. <Про внесенrш змiн до рiшення II сесii

селищноТ ради в\д 22.t2.2020 р. <Про селищний

ради)), рiшення VI сесiI VIII скликанtUI Безлюдiвськоi
к Про внесеннJI змiн до рiшення II сесii VIII скликанr

вiд 22.1,2.2О2О р. <Про селищний бюджет Безлюдiвс

vII сесiя VIII скJIиканн;I БезлюдiвськоТ селищноТ

внесеннJI змiн до рiшення II сесii VIII скликанн,I

22.|2.2о20 р. <Про селищний бюджет БезлюдiвськоТ

нього (зi змiнами), рiшенrrя VIII сесiя VIII скликаннrI

вiд 19.05.2021р. "Про внесенlш змiн до рiшен
БезлюдiвськоТ селищноi ради вiд 22J2.2020 р
БезлюдiвськоТ селищноТ ради) та додаткiв до нього

VIII скликаншI БезлподiвськоТ селищноI ради вiд 03,

рiшенrrя II ceciT VIII скликаннJI БезлюдiвськоТ селищн

селищний бюджет БезлюдiвськоI селишноi ради)) та

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1. Затвердити змiни до паспортiв бюлжетни

на2021 piK, а саме:
1 .1 . КПКВКМБ 01 l0150 <Органiзацiйне,

матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi

районноi у MicTi Ради (у разi iT створення), MicbKoT,

1.2. КПКВКМБ 01110l0 <Надання дошкiльн
1.3. КПкВКМБ 0117130 кЗдiйснення заходi
1 .4. КПКВКМБ 0 l 1 73 70 <Реалiзацiя iнш

економiчного розвитку територiй>

2. Контроль за виконан розпорядж

Безлюдiвський селищн

>> вiд l0.07.2017p. JФ 992,

ення Примiрного перелiку
я мiсцевих бюджетiв за

мiсцевих бюджетiв> вiд
я БезлюдiвськоТ селищноТ

дiвськоТ селищноТ ради на

iвськоi селищноТ ради вiд

IIl скликаннJI Безлюдiвськоi
БезлюдiвськоТ селищноТ

ищно[ ради вiд 16.03.202|р,
БезлюдiвськоТ селищноТ ради
i селищноТ рали>>, рiшення

ради вiд 30.04,2021р. uПро

iBcbKoT селищноТ ради вlд

ищноi ради) та додаткiв до
БезлюдiвськоТ селищноТ ради

II сесii VIII скJIикання
uПро селищний бюджет

i змiнами), рiшенrrя IX сесiя

.202|р. "Про внесення змiн до
lТрали вtд22J2.2020 р. кПро
)даткiв до нього (зi змiнами)

програм ryriсчевого бюджету

нформачlйно-анаJIlтичне та

асноТ ради, районноТ ради,
ищноТ, сiльськоТ рад));

Т освiти>
lз земле}lстрою))..

х заходlв щодо соцlально-

ня залишаю за собою.

Микола кУЗЬМIноВ


