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БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОЕУ XAPKIBCьKOI ОБЛАСТI
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ьiд Jý. о5. Jo,1l сел. Безлюдiвка }lb d?

Про затвердження змiн до паспортiв
бюдпсетних програм мiсцевого
бюдлсету на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни вiд 08 липня
2010 року J\Ъ 2456-YI (зi змiнами), закону УкраiЪи <Про державний
бюджет Украiни на 2022 рiю>, закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядуванItя в УкраiЪЬ вiд 21.05.1997 року Ns 280/97-ВР зi змiнами та
доповненнями, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Ущраiни вiд 26.08.2014 porcy

J',lb 836 кПро деякi питання запровадження програмно-цiльового методу
складання та виконання мiсцевих бюджетiв), наказу MiHicTepcTBo фiнансiв
УкраiЪи <Про затвердження скJIадових Програмноi класифiкаuii видаткiв
та кредитування мiсцевого бюджету> 20.09.201-7 року М 79З,, нак€ву
MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи <Про затвердження Типового перелiку
бюджетних програI\,I та результативних показникiв ix викон€лнЕя для
мiсцевих бюджетiв у га.гlузi <<,,Щержавне управлiннр 01.10.2010 року
}lb 1147, наказу MiHicTepcTBo соцiальноТ полiтики УкраiЪи <Про
затвердження Типового перелiку бюджетних програм i результативних
показникiв iх виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi <<Соцiагlьний

захист та соцiапьне забезпечення>)14.05.2018 року ЛЬ 688, наказу
MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи Про затвердження Типового перелiку
бюджетних програN,I i результативних показникiв iх виконання дJIя
мiсцевих бюджетiв у га;rузi <<OcBiTa>> L0.07.20|7 року Ns 992, накшу
MiHicTepcTBo фiнансiв Украihи <fIро затвердження Типового перелiку
бюджетних програI\,I та результативних показникiв ix викон€шня для
мiсцевих бюджетiв у галузi <Культурa> 01.10.20l0 року }lb 115014|, наказУ
MiHicTepcTBo фiнансiв Украihи <Про затвердження Примiрного перелiку
результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за



бюджетiв>> 27.07.2o|I року Nэ 945, наказу МоЗ Уrgаrhи вiд l9.03.2018 рокуJ\9 504 кПрО затвердКешrя ПорядкУ надання первинноТ медичноi допомог",),
нак€tзу МоЗ Укра'ни м 157 ви 26.01.2018 року ппро внесення змiн до деяких
ншtазiв моЗ YIФal}rr затвердкення форм первинноi облiковоi документшдiТ та
iнструкцii щодо tx загlовнення, що використову€ться в закJIадаJ( охорони
здоров'я незалежно вц форIuI впасностi та пiдпорядкуваннrD, наrcву Моз
Украi'ни }lb 33 вlд 2З.02.2000 року <Пр uпатнi ,oprurr"" та типовi штати
ЗаКrr4ДiВ ОХОРони здоров'я), наказу МОЗ Уrсраhи J\b 592 вiд 02.12.2004року
<положення про iнформшцiйно-шrалiтлтчний вiддiл медичноi статистики>),
наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украни вiд 26 травня 2010 року NЬ28з/4з7 опро затвердження Типовою перелiку бюджетних Програrчr та
результаТивнID( показниКiв ik викон€IнIUI дlя мiсцевlD( бюджетiв у галузi
<Охорона здоров'я,), пост€лнови Кабiнету MiHicTpiB Укрш.ни пПро
затвердкення Порядсу оргаlriзацiI гром4дськIо( та iншшс робiт тимчасовогt)
харакгеру) вiд 20.03 .20|З року Nэ |75, зiжону Украiша <Про зйнятiсть
НаСеЛення) вiд 05.07.20|2 року Nч 5067_vI, рiшення xvlh сесiя 

'IIIскJIикання Безлюдiвськоi селищноi рад" вiд 24.12.2021 року оПро
селищний бюджет Безлюдiвськоi селищноi рчд" на 2022 piк>, li-."""XIX сесiя VIII скJIик€lння Безлюдiвськоi селищноi рuд" ъiд 2з.02.2022
<Про внесення змiн до рiшення II сесiя VIII скликання Безлюдiвськоi
СеЛИЩНОi РаДИ ВiД 24.|2.2021 кПро бюджет Безлюдiвськоi селищноТ
територiа.гlьноi громади на 2О22 рiю> та додаткiв до нього (зi змiнами)
(20526000000), рiшення виконавЧого KoMiTery М149 вiд 13 травня 2022
року Безлюдiвськоi селищноi ради <Про внесення змiн до рiшення ХVПI
сесiя VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi рад" вiд 24.2.2021 кПро
бюджет Безлюдiвськоi селищноi територiалlьноi громади на 2022 pio> Ъа
додаткiв до нього (зi змiнами) (2052б000000)

ЗоБоВ'яЗУЮ:
_ 1. Затвердити змiни до паспортiв бюджетних програм мiсцевого
бюджету на2022 piK, що дод€lються, а саме:

1. 1. кпквкмБ 01 10150 кОрганiзацiйне, iнформацiйно-анагriтичне та
матерiаПьно-технiчне забезпечення дiяльностi обласноi ради, районноi
ради, районноi У MicTi ради (у разi iT створення), MicbKoi, селищноi,
сiльськоi рад);

1.2. кПкВкМБ 01l1010 (
2. Контроль за виконанням за собою.
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Безлюдiвський селищний кола кУЗьМIНоВ


