
yKPAiI{A
БЕзлtодIвськА сtrлиUl

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKI

розпорядхtЕнн

вiд сел. Без.lttодitзка

Про внесенIIя змiн до паспортiв
бlоджетних програм мiсцевого
бlоджету lla 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджеl,ного кодек
року JТs245б-VI(зi змiнами), земеJIьного кодексу
Украiни, закону Украiни <Про державний бюдже
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>
зi змiнами та доповненнями, закону Украiни <П
Украiни uПро оренду землi>, закону УкраТни
закону УкраТни <Про планування i забудову тер
оцiнку землi>>, закону УкраТни uПро державну
документацii>, закону Украiни uПро землеу
MiHicTpiB Украiни кПро експертну гроп_lову
несiльськогосподарського признаI{ення)), постано
uПро затвердження Порядку розроблення п
вiдведенняl земельних дiлянок>, постанови
<<Порядок проведення земельних аукцiонiв>, н
Украiни вiд 26.08.2014р. Jф 836 uПро леякi питан
цiльового методу складання та виконання

- 
MIiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни <Про затвер

Gч класифiкацii видаткiв та кредитування
.q, 20.09.2017р. Jф793, наказу VIiHicTepcTBa фiнансiв
оТипового перелiку бюджетних програм та
Овиконання для мiсцевих бюджетiв у галузi
О01 . 10.2010р. JФ Т|47 , наказу MIiHicтepcTBa фiнан

648 "Про затвердження типових форп,r бtоджет
мiсцевих бюджетiв", наказу MiHicTepcTBa фiнансi
Примiрного перелiку результативних показник
мiсt{свих бю/]х<е,гiв за видаl,ками, Ii{O мо)ку,гь .J

А l,АдА
Koi оБлАстI

аr

Украiни вiд 08 липня 20l0
кра[ни, цивiльного кодексу
Украiни Ha202l piK>, зако}tу
iд 2|.05.1997p. Jф 280/97-ВР
дошкiльну ocBiTy>), закону

ро основи мiстобудування),
Topii>, закону УкраТr-rи <[Ipo
експертизу землевпорядноТ
iй)), постанови Кабiнету

очiнку земельних дirlянок
Каб iHeTy I\{iH icTpiB УкраТни
KTiB землеустроIо щодо
iHeTy MiHicTpiB УкраТни

казу N,'IiHicTepcTBa фirrансiв
я запровадження програмно-
iсr(евих бюджетiв>, наказу
ння складових ПрограмноТ
iсцевсlго бюджету>> вiд

УкраIr-rи uПро затверд)tеFtIIя

ультаl,ивних показникiв Тх

<Щержавне управлiння>вiд
в УкраТни вiд |7 ,07 ,2015 J\Ъ

их запитiв для формування
УкраТни,,Про затвердження

в бtоджетних програм дJtя
йсlltова,гися з ycix мiсцевих

N,r



бюджетiв> вiд 27.01.2011р. Jt 945,
БезллодiвськоТ селищноi ради вiд

рiшеrrllя
22,|2,2020р

Безлюдiвськоi селищноТ ради на 2021 piK>, pi
Безлюдiвськоi селищноi ради вiд 09.02.202 р, кПро в

VIII скликанtul БезrгrодiвськоТ селищноТ ради вiд
бюджет Безлюдiвськоi селищноi ради>, pirrreH

Безлюдiвськоi селищноi ради вiд 1б.03.202lр. < П
сесii VIII скликаннrI БезлтодiвськоТ селищноТ ради Bi

бюджет БезлюдiвськоТ селиrцноТ ради)))), рiшегr
БезлюдiвськоТ селищноi ради вiд 30.04.202|р. <Про в
VIII скликан[ш БезлюдiвськоТ селипIноТ ради вiд
бюджет БезлlодiвськоТ селищноТ ради) 

,t,a додаткiв
VIII сесiя VIII скJIиканнrI БезлюдiвськоТ селищноi
внесення змiн до рiшення II ceciT VIII скликаннrI
22.|22020 р. кПро селищний бюджет Безлюдiвськоl
нього (зi змiнами), рiшенrrя IX ceciT VIII скликання
03.06.2021р. "Про внесення змiн до рiшення II ceci
селищноi ради вiд 22.|2,2020 р. uПро селищний

ради)) та додаткiв до нього (зi змiнами), рiш
Безлюдiвськоi селищноТ ради вiд 15.06.2021 "Про вн

VIII скликанrш БезлrодiвськоТ селищноТ ради Bi

бюджет Безлrодiвськоi селищноi рзди" та додаткiв до
ЗоБоR'ЯЗУIо:
1. Затвердити змiни до паспор,l,iв бrо,,tже,гни

Ha202l piK, а саме:
1.1 . Кl-IItВКМБ 0l l0l50 <Орr,аrriзаIIiйttе,

матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi
районноi у MicTi ради (у разi iT створення), MicbKoi,

1.2. КПКВКМБ 01l2111 <I1ервиrrна меди
надасться центрами первинноТ медичноТ (медик

1.3. КПКВКМБ 0117130 <Здiйснення заходi
I.4. КПкВкМБ 01 17370 <Реалiзацiя iнш

економiчного розвитку територiй>
1.5. КПКВКМБ 0116030 кОрганiзацiя блаl,о
2. Затвердити паспорти бюджетних програ

piK, що додаIоться, а саме:
2. l . кпквкмБ 01 150з 1

комунальних дитячо-юнацьких
2,2. кIlквItмБ 0l 16020 <<Забе,lп et{eFi I-1rl

установ та органiзацiй, що ви
KoMyHaJIbHi послуги>

3. Контроль за ви

Безлlодiвський селищ

<Утримання та н
спортиl]них шкi.lt>>

як),гь, l]ико1-Iу

Т1""iiз)

ýе7 [пlпl V,"
1А tЧff'/ /"dsЭ"+\У4t

порrIjI}к

II ceciT VIII скликаннrI
кГlро селищний бюджет

eнtul V ceciT VIII скJlиканtul
ltя змiн до рiшення [I ceciT

.|Z.ZOZ0 р, (Пр0 селишний
и ceciT VШ скJlикання

внесення змiн до рiшення Il
22,12,2020 р. <<Про селишний

я VlI ceciT VIII сIоlикання
нняt змiн до рiшення II ceciT

2.|2.2020 р. ,.Про селиrцtlий
FIього (зi змiнами), рiп_rегrня

ради вiд l9.05,202lp. "Про
,дiвськоТ селищноТ ради вiд

селищноТ ради)) та додаткiв до
,дцiвськоТ селищноТ рали вiд

VIII ск;rиканнrl БезлюдiвськоТ
БезлrодiвськоТ селищнсli

я Х ceciT VIII скликання
ння змiн до рiшення II сесiяr

22.\2.2020 "Про селищний
нього (зi змiнами)

програм м iсцевого бrоджеr,у

iнформаrtiйно-аналiтичltе,га
асноТ ради, районноТ ради,

селищноi, сiльськоi рал>;
а допомога населенIIIо. Iцо
HiTapHoT) допомоги)
iз землеустрою>
х заходiв щодо соцiально-

lo населених гlунктiв>
мiсцевого бюдже,гу на 202l

BчaJlI)lIo-1,peI{yI]aJIbbta робо,l,а

унlсlliогrуваIIl-tя пiлприсмств,
ть та/або надають житлово-

ння залиu]аю за собою.

Мико.гlа кУЗЬМIноВ


