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БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА Р{ДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCьKOI ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДДЕННЯ

сел. Безлюдiвка

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

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи вiд 08 липня 2010

року Nь245б-vI(зi змiнами), земельного кодексу УкраiЪи, цивiльного кодексу

УкраiЪи' закоЕУ УкраiЪи <Про державний бюджет Украiнпна2021 рiю>, законУ

УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪЬ> вiд 21.05.1997p. Ng 280/97-ВР

зi змiнами та доповненнями, закону Украiни <Про дошкiльну ocBiry>), закону

украiъи <про оренду земпi>>, закону Украiни кпро основи мiстобулування),
закону Украihи <Про планув€lння i забудову територii), закону Украiни кПро
оцiнку землi>>, закоЕу УкраiЪи <Про державну експертизу ЗеМлеВПОРЯдНОi

документацii>, закону Украiни ппро землеустрiй>, постанови Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи пПро експертну грошову оцiнку земельНих ДiЛЯНОК

несiльськогосподарського призначення), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪИ
uПро затвердження Порядку розроблення проектiв землеустрою Щодо
вiдведеннЯ земельниХ дiлянок>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
<Порядок проведення земельних аукцiонiв>, нак{ву MiHicTepcTBa фiнанСiв
Украihи вiд 26.08 .20|4р. }ф 836 <Про деякi питання запровадження програмно-

F цiльового методу скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв>>, наказу
затвердження складових ПрограмноТ

тування мiсцевого бюджету> вiд
ва фiнансiв Украiни <Про затвердженЕя

ам та результативних показникiв ix
у галузi <<,Щержавне управлiння> вiд

01.10.2010р. Nэ |!47, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 17.07.2015 Ns

б48 "ПрО затвердЖення типових форп,t бюджетних запитiв для формування
мiсцевих бюджетiв", наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи <Про ЗаТВеРДЖеННЯ

Примiрного перелiку результативних показникiв бюджетних програМ ДJIя

мiсцевих бюджетiв за видатками, що можуть здiйснюватися з ycix мiсцевИХ



бюджетiв> вiд 27.07.20|1р. Jф 945, рiшення II cecii VIII скJIикання

Безлюдiвськоi селищноi р?ди вiд 22.|2.2020р. кПро селищниЙ бюДжет

Безлюдiвськоi селищноi ради на 2021 pio, рiшеr*rя V сесii VIII сшпtкЕlнЕя

Безлподiвськоi селишцrоi ради вiд 09.02.202 р. <Про внесення змiн до рiшення II cecii
VIII сшикання Бетподiвськоi селипцtоi рад{ вlд 22,12.2020 р. (Про сешшцtlЙ
бюдкет Беgподiвськоi селиIrцrоi радD), рiшеrшrя VI cecii VIII скJIиканНя

Бетшодiвськоi селипцrоi рад{ вiд 16.03.202|p. < Про внесення змiн до рiшення II

cecii VIII скJIикання Безrподiвськоi селшrщоi рад{ ыд22.|2.2020 р. (Про селиццrrЙ

бюдкет Безшодiвськоi cerиIrцroi радD)), рiшення VII cecii VIII скJIик€lння

Безгподiвськоi селипцrоi ради вiд 30.04.202|р. кПро внесення змiн до рiшеlпrя II cecii

VIII сктlик€lння Бетподiвськоi селипцrоТ рад,I вlд 22.|2.2020 р. (Пр селиIrЩIЙ

бюддет Безlшодiвськоi селиццtоI ради> та додаткiв до ньою (зi змiнаrлм), рiшення
VIII сесiя VIII скгппсшlня Беегподiвськоi селиIrцrоi ради вiд 19.05.2021р. "Про
внесення змiн до рiшення II cecii vIII сшшrкання Безгподiвськоi селшrцrоi рад4 вiд

22.|2.2020 р. <Про селшrцrлй бюдлсет Бетподiвськоi сепиIrцrоi рад.D та додаткiв до

ньоЮ (зi змiнаПrи), рiшеНня D( сесii VIII скJIиканНя БезшоДiвськоi селшrцrоi рад,r вiд

03.0б.2021р. "Пр внесення змiн до рiшення II cecii VIII скшrкаlпrя БезшодiвськоТ

селиццrоi радИ ыд22.|2.2о2О р. uПро селишцпЙ бюдкет Безшодiвськоi селrлrцrоi

рад,D та додаткiв до ньою (зi змiнаlrли), рiшення х сесii Yш скJIикання

Ьетподiвськоi селиццlоi ради вЦ 15.06.2021 "Про внесення змiн до рiшеrшя II сесiя

VIII скгlИканнЯ Без.глодiВськоi селишцrоi рад{ вИ 22.|2.2020 "Про сеlrиццпй
бюдлrет Безглодiвськоi селиццrоi р4ди" та додатсiв до ньою (зi змiнаlша), рiшенrrя К
ceciTVIII скJIик€lння Бетподiвськоi сеrпапцlоiрад,I вй 19.07.2021 "Про внесеrпrя змiн

до рiшення II сесiя VIII скпикання Безлодiвськоi селиIrцrоТ рад{ вtд 22.|2.2020

"ПрО селиIrцrlЙ бюдкет Бетшодiвськоi селипцrоi ради" та додаткiв до ньою (зi

змiнаlлшr)
ЗоБоВ'яЗУЮ:
1. Затвердити змiни до паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюджеry

на2021 piK, а саме:
1 . 1 . кIIквкмБ 01 10150 <Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та

матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi обласноi ради, районноi ради,

районноi у MicTi ради (у разi ii створення), MicbKoi, селищноi, сiльськоi рад>i
1.2. кIIквкмБ 0112144 <Щентралiзованi заходи з лiкуванЕя хворих на

цукровий та нецукровий дiабет>>
1.з. кIIквкМБ 0116020 ( Забезпечення функцiонуванЕя пiдприемств,

установ та органiзацiй, що виробляють, викоЕують таlабо надають житлово-

комунальнi послуги>
|.4. кIIКвкмБ 0117370 <Реалiзацiя iнших заходiв щодо соцiально-

економiчного розвитку територiй>
1.5. кпКвкмБ о\|7з2l <Будiвництво ocBiTHix установ та закладiв>

кмБ о1,|74бt <УтРимання та розвиток автомобiльних дорiг та

руктури>
за виконанням цього розпорядженЕя залишzlю за собою.

ищний голова
./

И Микола КУЗЬМIНОВ


