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РОЗПОРЯДДЕННЯ

ьiд Р/. о 8. "togJ сел. Безrподiвка ль 4а

Про затвердл(ення змiн до паспортiв
бюдлсетrrпх програм мiсцевого
бюдясету на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи вiд 08 липЕя 2010

рокУ }lb 2456_VI (зi змiНши), законУ Украiни <Про державний бюджет УкраiЪи
на 2022 РiЮ>, закоЕУ УкраiнИ пПрО мiсцеве саI\dоврядуванЕя в УlсраiЪil> вiд
21.05. t997 року Ns 280/97-ВР зi змiналпли та доповненнями, н€казу MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 26.08.20|4 року NЬ 836 <Про деякi питання запровадження

програмно-цiльового методу скJIаданЕя та виконtlнЕя мiсцевих бЮДЖеТiВ>>,

наказу MiHicTepcTBo фiнансiв Украihи <Про затвердженЕя скJIадовID(

Програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевого бюджеry>
2О.09.20|7 року J\b 79З, наказу MiHicTepcTBo фiнансiв УкраrЪи кПро
затвердженЕя Типового перелiку бюджетних програм та результативIIих
показникiв iх виконанЕя дJIя мiсцевих бюджетiв у гаlryзi <<,Щержавне

управлiннп 01.10.2010 року Ng 1147, наказу MiHicTepcTBo соцiальноТ полiтики

Украiни кПро затвердденЕя Типового перелiку бюджетних програм i

результативних показникiв ik виконання для мiсцевих бюДЖетiв У ГаПУЗi

<Соцiапьний зшrист та соцiальне забезпечення>>14.05.2018 рокуNЬ б88, наКаЗУ

MiHicTepcTBo фiнаlrсiв Украiни Про затвердженЕя Типового перелiКУ

бюджетних програм i результативних покff}никiв ix викон€lння для мiсцевкх
бюджетiв у галryзi <<OcBiTа>> |0.0,1.2017 року Ns 992, наказу MiHicTepcTBo

фiнансiв УlgаiЪи <Про затвердження Типового перелiку бюджетних програп{ Та

результативниХ показниКiв iХ виконаннЯ дJIя мiсцевих бюджетiв у гаlrузi

кКульryРо> 01.10.2010 рощУ Ng 11 5014|, наказУ MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни
<про затвердження Примiрного перелiку результативних показникiв
бюджетних цроцраJчr дJIя мiсцевих бюджетiв за видаткап,lи, ЩО МОЖУТЬ

здiйснюватися з ycix мiсцевшх бюджетiв> 2'7 .07 .201'| року Nb 945, наказу МОЗ



YI9afrпa вiд 19.03.2018 року }lb 504 <Про затвердкення Порядсу надаш{я первшпrоi

медлщtоi допомопD), наказу МОЗ Украни Nч 157 вiд 26.0L2018 рку <Про

внесенЕя зйн до деякID( ншсазiв моЗ Уr9аr'ни затвердженЕя форIvr первш*rоТ

облiковоi докумеЕгщii та iнструкцii щодо ж заповнення, що використовуеться в

закJIадФ( охорни здорв'я нФаJIежно вЦ форм ыlасностi та пiдпорядкування),

наказУ моЗ Украllла }lb 33 вiд 23.02.2000 року <Про шпатнi нормативи та тшlовi

штати заrсладiв охорони здорв'я>), накtr}у МОЗ Укра'lшл Ng 592 вiд 02.12.2004 РКУ
<положення про iнформшдifuiо-аrrапiтлтчшrй вiддiл медртщrоi статистики>), Hzllсtr}y

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украhи вiд 26 травня 2010 рокУ }lb 283/4З7 <ПРО

затвердкення Типовою перелiку бюджетrшо< програм та резуJIътативнID(
показнrаr<iв iХ вrтсонанНя длЯ мiсцевID( бюдкетiв у гшrузi <Охорона здоров'я>),

постаноВи Кабiнету MiHicTpiB УкРаrни <ПРо затверДкенЕя Порядqу органiзаlдii

громадськID( та iшпих робiт тимчасовою харакгеру) вц 20.03.2013 РОКУ NЬ 175,

закону Украl'rпа <Про заrilштiсть населення) вiд 05.07.2012 року Nэ 50б7-vI,

рiшення хvш сесiя VIII скJIикання Безлюдiвськоi селищноI р4ди вiд

24.12.2021 рокУ кПро селищний бюджет БезлюдiвськоТ селищноi р4ди на 2022

рiю>, рiшення XIX сесiя VIII скJIикання БезлюдiвськоТ селищноi ради вiд

2з.о2.2022 <Про внесення змiн до рiшення II сесiя VIII скJIиканЕя

Безшодiвсъкоi селищноi ради вiд 24.|2.2021 <Про бюджет Безлюдiвськоi

селищнОi територiальноi громади на2022 рiю> та додаткiв до нього (зi змiнами)
(2052б000000), рiшення виконавчого KoMiTeTy NЬ149 вiд 13 травня 2022 РОКУ

Без.гподiвськоi селищноi р4ди <Про внесенЕя змiн до рiшення ХVIII сесiя VIII
скJIиканнЯ Безлподiвськоi селищноi ради вiд 24.|2.2021 <Про бюджет
Безлюдiвськоi селищноi територiагlьноi громади на 2022 piK>>> та додаткiв до
нього (зi змiнаlrли) (20526000000), рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛЭ173 ВiД 21

червнЯ 2022 р. БезлЮдiвськоi селищноi Р4ди <Про внесенЕя змiн до рiшення
ХVШ cecii Безлюдiвськоi селищноi р4ди VIII скликання ьiд 24.t2.202l РОКУ
<ПрО бюджеТ БезлюдiВськоi селищнОi теритоРiа.тrъноi громади на 2022 рiо(зi
змiнапли)(20526000000)), рiшення виконавчого KoMiTeTy Ng215 вiд 25 липня
2022 р. БезшодiвськоТ селищноi рад" пПро внесення змiн до рiшення ХVШ ceciT

Беешодiвськоi селищноi р4ди VIII скликання вiд24.|2.202t року <Про бюДжет

БезлюдiВськоI селищнОi терИторiалlьноI громади на 2022 рilо>(зi
змiнаlrли)(2 0 5 2б 000 000))

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1. Затвердити змiни до паспортiв бюджетних процрам мiсцевого бюдЖетУ

на2022 piK, що додаються, а cal\de:

1 . t . КIIКВКМБ 01 1 121 1 1 <Первин}Iа медична допомога населенню, що
надаеться центрами первинноi медичноi (медико-сшriтарноi) ДопОМОГИ) ;

1.2. КIIКВКМБ 0||З242 кIншi заJ(оди у сферi соцiального заJшсту i
соцiапьного забезпечення> ;

1.3. КIIКВКМБ 01 13140 <Оздоровлення та вiдпочинок дiтеЙ (KpiM заrодiв
з оздоровJIення дiтей, що здiйснюються за рахунок KoIцTiB на оздоровлення

громадян, якi постраждаJIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи),



2. Контроль за виконанЕям

Безлюдiвський селищнпй

за собою.
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