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БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБJIАСТI

РОЗПОРЯДКЕННЯ

вiд У?. О!, eo*l сел. Безлюдiвка Ns /о5

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетнпх програм мiсцевого
бюдлсету па 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи вiд 08 липня 2010
РОКУ JЮ2456-VI(Зi змiнами), земельного кодексу УкраiЪи, цивiльного кодексу
УкраiЪи, закоЕУ УкраiнИ пПрО державнИй бюджет УкраiЪпна2О21 рiю>, закону
УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в УкраiнЬ вiд 21.05.1997p. м 280/97-вр
зi змiнами та доповненнями, закоЕу Украiни <Про дошкiльну ocBiTy>), закону
УКРаihИ пПро оренду землi>>, закону Украiни <Про основи мiстобулування>,
ЗаКОНУ УкраiЪи <Про планування i забудову територiЬ>, закону УкраiЪи оПро
оцiнкУ землi>>, законУ УкраiЪИ <ПрО державнУ експертизу землевпорядноТ
ДОКУМеНТаЦiЬ>, Закону УкраiЪи пПро землеустрiй>, пост€lнови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи <Про експертну грошову оцiнку земельних дiлянок
несiльськогосподарського призначення), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
ППРО Затвердження Порядку розроблення проектiв землеустрою щодо
вiдведення земеJIьних дiляною>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
<<ПОРядок проведення земельних аукцiонiв>, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв

* У.кRаiни вiд 26.08.2014р. Nч 836 <Про деякi питання запровадження програмно-
т- ЦlЛьОВого методу скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв>>, наказу

- 
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи <Про затвердження скJIадових Програмноi

а кл€lсифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету> вiд
о20.09.20|7р. Ns793, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи <Про затвердження
О Типового перелiку бюджетних програм та результативних показникiв ik

Виконання для мiсцевих бюджетiв у гагrузi <<,Щержавне управлiння> вiд
01.10.2010р. Nэ l|47, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 17.07.20|5 Jt
648 "Про затвердження типових фор, бюджетних запитiв для формування
мiсцевих бюджетiв", наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи кПро затвердження
Примiрного перелiку результативних показникiв бюджетних програм дJuI



мiсцевих бюджетiв за видатками, що можуть здiйснюватися з ycix мiсцевих
бЮДЖеТiВ> вiД 27.07.2011р.Jф 945, рiшення II cecii VIII скJIикання
Безлюдiвськоi селищноi ради вiд 22.|2.202Ор. пПро селищний бюджет
БезлюдiвськоТ селищноi ради на 2021 РiЮ>, рiшеrпrя V cecii VIII сшплк€lння
БезлподiВськоi селипшоi Р4ди вiд 09.02.202 р. <Про внесення змiн до рiшення II ceci1
VIII скпикшrня Безлподiвськоi селиццrоi рад4 вtд 22.|2.2020 р. пПро селиuцrиЙ
бюдкет Бетподiвськоi селипцrоi радlо), рiшеrпrя vI .е.ii VIII скJIикання
Безгшодiвськоi селипцrоi рад{ вiд 16.03.202Ip. о Про внесення змiн до рiшення II
cecii VПI скJIикtlнНя БетпоДiвськоi селшrцrоi рад,I вlд22.12.202О р. (Про селиlrцrlй
бюдкет Бетподiвськоi селипцrоТ ради>)), рiшенrrя vII cecii vШ скJIик€tння
Бетподiвськоi селипцlоi Р4ди вiд 30.04.202|р. <Пр внесення змiн до рiшеrшя II cecii
VIII сшИканнЯ БетподiВськоi селиIrцrоi рад{ вtд 22.|2.202О р. кПро селиlrцrlй
бюдкет Бетподiвськоi сеrпапцrоi раДи> та додаткiв до ньою (зi змiналла), рiшення
VIII сесiя VIII скгlик€лння БетлодiвськоТ селиlrщоi РQди вiд |9.о5.2021р. <Пр
внесеннЯ змiн дО рiшеннЯ II cecii VIII скrпаканIUt Бешподiвськоi селиццrоi рад{ вй
22.|2.2020 р. <Про селиццtий бюдкет Безгподiвськоi селиrrцrоi рад,D та додаткiв до
НЬОЮ (зi змiналли), рiшешrя Ж cecii ИII скпеrкання Без.lлодiвськоi селипцtоi рqд{ вiд
03.06.2021р. кПр внесення змiн до рiшення II cecii VIII скшrкання БетподiвськоТ
СеЛИПЦrОi раДи вlд 22.12.2020 р. кПро сегlиrщrlй бюдкет БезшодiвськоТ селшlцrоi
РаДD Та ДОДаТКiВ До ньою (зi змiнаrrли), рiшення Х сесii VШ скJIик€tння
Безлдодiвськоi сеrпаrщоiради вiд 15.06.2021 <Про BHeceHIrя змiн до рiшення II сесiя
VIII скгlИкання Безгшодiвськоi селишцrоТ рад,I вtд 22.12.2020 пПро сешшцпшl
бюДкет Бетподiвськоi селипцrоiрадп та додажiв до ньою (зi змiнаlлша), рiшення XI
cecii ИII скiIикання Безлподiвськоi селшlцtоi ращ вiд 19.07.202| кПро внесення
змiн до рiшення II сесiя VIII сшикаrшя Безrподiвськоi селипцrоi ради вtд22.|2.2020
<ПРо селшrщlй бюдкет Безшодiвськоi селиIrцrоi радLD) та додаткiв до нього (зi
змiнаlлш,r), рiшеl+rя ХII cecii VIII сшикаrrня Бетподiвськоi селипцrоi рад{ вй
30.08.2021 пПро BHeceHшI змiн до рiшеlшя II сесiя VIII скrrик€tнЕя БезлподiвськоТ
сеJпrшц{оl р4ди ыд 22.|2.2020 <Про селиIrцrIй бюдкет Бетлодiвськоi селшrщоi
радD та додаткiв до ньою (зi змiнаruи)

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1 . Затвер дити змiни до паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюджету
на2021 piK, а саме:

1. l. КПКВКМБ 0l 10150 <Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та
матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi обласноI ради, районноi ради,
районноi у MicTi ради (у разi ii створення), MicbKoi, селищноi, сiльськоi рар;

1.2. КПКВКМБ 0112144 <Щентралiзованi заходи з лiкування хворих на
цукровий та нецукровий дiабет>

1 .З. КIIКВКМБ 01 16020 << Забезпечення функцiонуванЕя пiдприемств,
установ та органiзацiй, що виробляють, виконують таlабо надають житлово-
комунальнi послуги>

1.4. КIIКВКМБ 0Il7З70 <Реа.пiзацiя iнших заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку територiй>



1.5. юIкВКМБ 01 17321 <Будiвництво ocBiTHix установ та закладiв>>

1.6. кIIКвкмБ 0||7461 <Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та

дорожньоТ iнфраструктури)
1.7. КПКВКМБ 011бOЗ0 <Органiзацiя благоустрою населених пунктiв>>

1.8. КIКВКМБ 0117l30 кЗдiйснення заходiв iз землеустрою)
1.9. КIIКВКМБ 0116011 <Експrryатацiя та технiчне обслуговування

житлового фонду.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження з€tлиш€лю за собою.

Безлюдiвськпй сел пщн м пкола кУЗьМIноВбжФ
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