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Про затвердження паспортiв
бюдпсетнпх програм мiсцевого
бюдлсеry на 2022 piK

ВiДПОВiДНО ДО cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи
вiд 08 липня 2010
року J,,lЬ2456_VI(зi змiнами), закону УкраiЪи <Про державний бюджет УкраiЪи

на 2022 рiю)' законУ Украiни пПро мiсцеве самовряДування в УкраiЪЬ
вiд
21,05,1997 J\Ъ 280/97_вР зi змiнами та доповненнями, наказу
MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 2б.08.2014 j\b 8Зб <Про деякi питання запровадження
програмно-цiльового методу скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв>,
нак€вУ MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи <Про затвердження скJIадових
Програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету>
20.09.2017 Ns793, нак€ву MiHicTepcTBo
фiнансiв УкраiЪи пПро затвердження
типового перелiку бюджетних програм та
результативних показникiв ix
виконання для мiоцевих бюджетiв у галузi к.Щержавне
управлiннр> 01.10.2010
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1147, нак€ву MiHicTepcTBo соцiальноТ полiтики

типового перелiку бюджетних програм

i

УкрЙи

<Про затвердження

результативних показникiв ix
виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi <<Соцiаrrьний захист та соцiапьне
забезпечення)14.05.2018 J\b 688, наказу MiHicTepcTBo
фiнансiв УкраiЪи Про
затвердження Типового перелiку бюджетних програм
результативних
пок€tзникiв ix виконання для мiсцевих бюджетiв галузi <OcBiTu 10.07.2017
Jф
у
992, наказу MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни <Про затвердження Типового
перелiку бюджетних програм та результативних пок€вникiв ik виконання
для

i

мiсцевих бюджетiв у галузi <Культурau 01 .l0.2010 N 1 150/41 , нак€ву
MiHicTePcTBo фiнансiВ УкраiнИ <ПрО затвердження Примiрного перелiку
результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за
видаткамИ, Що можуть здiйснюватися з ycix мiсцевих бюджетiв>> 27.07.20|l J\ъ
945, НаКаЗУ МОЗ Уryаiни вiд 19.03.2018 Jф 504 <Про затвердження Порядку

надання первинноi медиtlноi допомоги)),
кПро внесення змiн до деяких наказiв

МоЗ Украiни
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Украiни затвердження форм первинноi
ix заповнення, що використовуеться в
фор, власностi та пiдпорядкув€lння>,
шrгатнi нормативи та типовi штати

облiковоi документаIIii та iнструкцii
закJIада( охорони здоров'я незапежно
наказу МОЗ Украiни J\Э33 вiд2З.О2.2000
закгlа,дiв охорони здоров'я>), нак€ву
УкраiЪи Ns592 вiд 02.12.2004
<<Положення про i
вiддiл медичноi статистики)), нак€ву
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 26 травня 2010 J'&2S3l437 uПро
затвердженIuI Типового перелiку
програм та результативнIо(
iB у гагryзi кОхорона здоров'я)),
пост€lнови Кабiнеry MiHicTpiB УryаЪи <
затвердкення Порядку оргшriзшдii
громадських та iHllпo< робiт тимчасовою
вiд 20.03.20|З Ns l75, з€кону
Украthи пПро зайlrятiсть населення) вИ 5.07.2012 J\9 5067-VI, рiшення ХVПI
сесiя VIII скликання БезлюдiвськоТ сели
ради вiд 24.|2.202l року <Про
селищний бюджет БезлюдiвськоТ сели
л ради на2022 piк),

ЗоБоВ'яЗУЮ:

l.

Затвердити паспорти бю
piK, що додаються, а саме:
1.1

. кIIкВкМБ

01

10150

програм мiсцевого бюджету на 2022
((

iйне, iнформацiйно-аншriтичне та

матерiально-технiчне забезпечення дiял HocTi обласноТ ради, районноТ ради,
районноi у MicTi ради (у pari iT створення) MicbKoi, селищноi, сiльськоi paшi
1.2. КПКВКМБ 0111010 <Надання
iльноi освiти>;
1.3. КПКВКМБ 0l10160 <KepiBH
i управлiння у вiдповiднiй сферi у
MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах,
1.4. кПкВкМБ 011l41 (
дiяльностi iнших закладiв у сферi
освiтп>

кПкВкМБ 0l|l42 <<Iншi
и та заходи у сферi освiти>;
1.6. кПкВкМБ 0l1l2l11 к
а медична допомога населенню, що
надаеться центрами первинноi медичноi (
iTapHoi) допомоги);
1.7. кI]квкмБ 0||12|42
i централiзованi заходи боротьби з
туберкульозом>;
1.8. кПкВкМБ 01 1 12145 (( нтралiзованi заходи
лiкування
онкологiчних хворих>;
1.9. кПкВкМБ 0lll2|52 <Iншi рограми та заходи у сферi охорони
здоров'п>;
1.10. кtIквкмБ 0l 13031
iнших пiльг окремим категорiям
громадян вiдповiдно до законодавствa>);
1.11. КПКВКМБ 0113032 <Надання пiльг окремим категорiям громадян з
оплати послуг зв'язку>>;
|.|2. КПКВКМБ 0113033 <Компецсацiйнi виплати на пiльговий проiЪд
автомобiльним транспортом окремим катфгорiям громадян)> ;
1.13. КIIКВКМБ 0113035 <Компешсацiйнi виплати за пiльговий проiЪд
окремих категорiй громадян на залiзничнФlчfу транспорть ;
1.14. КIIКВКМБ 01 1З 140 <ОзлофовленЕя та вiдпочинок дiтей (KpiM
1.5.

з

заходiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на
оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi
катастроф")п;

5. кIIкВкМБ

01 13 160 <<Надання соцiальних гарантiй фiзичним
особаru, якi надають соцiагlьнi послуги громадянам похилого BiKy, особам з
iНВаГliднiстю, дiтям з iнвапiднiстю, хворим, якi не здатнi до самообслуговуванЕя
i потребують сторонньоТ допомоги);
1 . 16. КПКВКМБ 01 13210 <Органiзацiя та проведення
громадських робiт>;
l.|7. КIIКВКМБ 0||324l кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у
сферi соцiального з€tхисту i соцiального забезпечення>;
1.18. КIIКВКМБ 0|lЗ242 <Iншi з€lходи у сферi соцiапьного захисту i
соцiа.гlьного забезпечення)) ;
l. 19. КПКВКМБ 01 14030 <<Забезпечення дiяльностi бiблiотею>;
|.20. КIIКВКМБ 01140б0 <Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв
культури, к.гryбiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв>;
I.2|. КIIКВКМБ 01 1501 1 <Проведення навчапьно-тренувttльних зборiв i
змагань з олiмпiйських видiв спорту);
1.22. КIIКВКМБ 01 1503 1 <Утримання та навч€lльно-треЕув€ulьна
робота
комун€шьних дитячо-юнацьких спортивних шкiл>
|.2З. КПКВКМБ 0116014 <<Забезrrечення збору та вивезення смiття i
вiдходiв>;
l .24. КПКВКМБ 0 1 l 603 0 <Органiзацiя благоустрою населених пунктiв>> ;
1.25. КIIКВКМБ 0||7З21 <Будiвництво ocBiTHix установ та закладiв>>;
1.1

|.26. КIIКВКМБ

0I|7442

<Утримання та розвиток iнших об'ектiв

транспортноi iнфраструктури> ;
| .27 . КIIКВКМБ 01 174б 1 кУтримання та розвиток автомобiльних дорiг
та дорожньоi iнфраструктури за ра(унок коштiв мiсцевого бюджеry>>;
1 .28. КПКВКМБ 01 17680 <<Члепськi внески до асоцiацiй органiв
Mi сцевого сап,Iоврядування) ;
1.29. КIIКВКМБ 0ll7б9l <Виконання за<одiв за pa>ryHoк цiльових
фондiв, утворених Верховною Радою Автономноi Республiки Крим, органами
мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчоi влади i фондiв,
утворених Верховною Радою Автономноi Республiки Крим>;
1.30. КIIКВКМБ 0118130 <Забезпечення дiяльностi мiсцевоi пожежноi
охорони)>;

1.3l.

КIКВКМБ 0l18340 кПриродоохороннi

фондiв>.
2. Контроль за вико

Безлюдiвський селищний

заходи за рахунок цiльових
залишаю за собою.
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