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БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 4, а/. lz сел. Безлtодiвка

Про затвердження змill до паспортiв
бюджетl|их програм мiсчевого
бюджету на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни вiд 08 липня 2010

року J\Ъ 2456-VI (зi змiнами), закону Украiни uПро державний бюджет Украiни
на 2022 piK>, закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в Украiнi> вiд
21.05.1,997 JЮ 280/97-ВР зi змiнами та доповненнями, наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 Jф 836 кПро деякi питання запровадження
програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>,
наказу MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни uПро затвердження складових
ПрограмноТ класифiкачiТ видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету>
20.09.2017 N9 79З, наказу MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни uПро затвердження
Типового перелiку бюджет,них програм та результативних показникiв iх
виконання для мiсцевих бrоджетiв у галузi <Щержавне управлiння> 01.10.2010
N l l47, наказу N4iнiстерс,гво соцiальноТ полiтики УкраТни кПро затвердження
Типового перелiку бюдrкетних програм i результативних показникiв iх
виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi <Соцiальний захист та соцiальне
забезпечення)14.05.20l8 J\Ъ 688, наказу VliHicTepcTBo фiнансiв Украiни Про
затвердження Типового перелiку бlоджетних програм i результативних
показникiв Тх виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi <OcBiTa> 10.07.2017 JYs

992, наказу MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни uПро затвердження Тицового
перелiку бюджетtlих програм та результативних показникiв ik виконання для
мiсцевих бюджетiв у r,алузi <Культура> 0l . 10.2010 j\s 1 1 50/41 , наказу
MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни <I1po затвердження Примiрного перелiку

результативних показникiв бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за
видатками, що можуть здiйснtоватися з ycix мiсцевих бюджетiв> 21.0].20]r| JY!]

945, наказу МОЗ УкраТни вiд 19,03.2018 N9 504 <Про затвердженнrI Порялку
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наДаннJI первинноТ медичноТ допомоги)), наказу МОЗ УкраТни Ng 157 вiд 26.01.20l8
uПро внесення змiн до деяких наказiв моЗ УкраТни затвердженнJI форм первинноi
облiковоi документацiТ та iнструкцii щодо ix заповненнrI, що використову€ться в
ЗаклаДах охорони здоров'я неза-пежно вiд форп,t власностi та пiдпорядкуваннrl)),
наказу МОЗ УкраТни Jф ЗЗ вiд23.02.2000 пПро штатнi нормативи та типовi штати
закладiв охорони здоров'я), наказу МОЗ Украiни М 592 вiд 02.|2.2004
<ПоложеннJI про iнформаuiйно-аналiтичний вiддiл медичноТ статистики)), наказу
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 2б травня 2010 року J\9 283/4З7 <Про
затвердження Типового перелiку бюджетних програм та результативних
Показникiв ix виконання для мiсцевих бюджетiв у гаryзi кОхорона здоров'я),
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни кПро затвердження Порялrсу органiзацiТ
Громадських та iнших робiт тимчасового характеру)) вiд 20.03.2013 J\b 175, закону
УкраТни uПро зайнятiсть населення> вiд 05.07.2012 j\9 5067-VI, рiшення XVIII
сесiя VIII скликання БезлюдiвськоТ селищноТ ради вiд 24.I2.2021 <Про
селИЩниЙ бюджет БезлюдiвськоТ селищноi ради на 2022 piK>, рiшення XIX
сесiя VIII скликання БезлrодiвськоТ селищноi рали вiд 23 .02,2022 <Про внесення
змiн до рiшення II сесiя VIII скликання Безлюдiвськоi селищноi ради вiд
24,|2,2021 <Про бюджет Безлюдiвськоi селищноТ територiальноТ громади на
2022 piK> та додаткiв до нього (зi змiнами) (20526000000), рiшення виконавчого
KoMiTeTy N149 вiд 1З травня 2022 року Безлюдiвськоi селищноТ ради <Про
внесення змiн до рiшення XVIII сесiя VIII скликання БезлюдiвськоТ селищноТ
РаДИ Вiд 24.12.202l <Про бюджет БезлюдiвськоТ селищноi територiальноТ
громади на2022 piK>> та додаткiв до нього (зi змiнами) (20526000000), рiшення
ВИконавчого KoMiTeTy N 1 7З вiд 2l червн я 2022 р. БезлюдiвськоТ селищноТ рали
uПро внесення змiн до рiшення XVIII ceciT Безлюдiвськоi селищноТ рали VIII
СКЛикаННя вiд 24,12.202l <Про бюджет БезлrодiвськоТ селищноi територiальноi
громади на2022 piK> (зi змiнами) (20526000000)>>

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

l. Затвердити змiни до паспортiв бюджетних програм мiсцевого бюджету
на2022 piK, що додаються, а саме:

1.t. КПКВКI\4Б 01 10150 <Органiзацiйне, iнформачiйно-аналiтичне та
матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi обласноI ради, районнот ради,
РаЙОННОТ У MicTi ради (у разi if створення), MicbKoT, селищноТ, сiльськоi рад>;

1.2. КПКВКМБ 01l102l кНадання загальноТ середньоТ освiти закладами
загальноТ середньоI освiти>;

l .З. КПКВКМБ 0 l l 3 l40 <Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв
з оздоровленнЯ дiтей, що здiйснюIоться за рахуНок кошТiв на оздоровлення
громадян, якi постраждzuIи внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи)u;

|.4. КПКВКМБ 0114060 <Забезпечення дiяльностi палацiв i булинкiв
культури, клубiв, шентрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв>;



1.5. КПКВКМБ 01 1б030 кОрганiзацiя благоустрою населених пунктiв>.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Безлюдiвський селищний голова кола кУЗъМIноВ


