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Про затвердп(енЕя змiн до паспортiв
бюджетнпх програм мiсцевого
бюджету на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи вiд 08 липня 2010

року Ng 245б-VI (зi змiнши), закоIту УкраiЪи <Про'державний бюджет Украrhи
на 2022 рiю>, закону Украiни <Про мiсцеве сапdоврядування в УкраiЪil> вiд
21.05.|997 року }lb 280/97-ВР зi змiнаrrли та доповненнями, наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв Украrhи вiд 26.08.20L4 року ЛЬ 836 <Про деякi питання зaпровадження
програпdно-цiльовою методу скJIадання та виконанЕя мiсцевих бюджетiв>,
наказу MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи кПро затвердженЕя скJIадовID(
Програruноi шrасифiкацii видаткiв та кредитуванЕя мiсцевою бюджеry>
20.09.2017 року }Ib 79З, ншсaзу MiHicTepcTBo фiншlсiв Украни <Про
затвердженЕя Типового перелiку бюджетнш< процра,tvr та результативних
показникiв iх виконання дJIя мiсцевих бюд]кетiв у гагrузi <<,Щержавне

упраптliннл> 01.10.2010 року NЬ 1147, наказу MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики
Украiни <Про затвердкення Типовою перелiку бюдщетних прогрa}r i
результативпID( показникiв ix виконання дIя мiсцевшс бюджетiв у гаlryзi
кСоцiапьний засист та соцiапьне забезпеченнр>14.05.2018 року М 688, наказу
MiHicTepcTBo фiншlсiв Украrни Про затвердження Типового перелiку
бюджетн}тх програlrл i результативних показникiв ix виконання для мiсцевID(
бюджетiв у гаiryзi <<OcBiTа>> 10.07.20t7 року Ng 992, наказу MiHicTepcTBo

фiнансiв Уrgаrни uПро затвердженЕя Типового перелiку бюджетних цроцрам та

результативних показникiв iх виконання дJIя мiсцевшх бюджетiв у гагryзi
<Кульryро> 01.10.2010 року Лi 1150/41, наказу MiHicTepcTBo фiнансiв Украihи
кПро затвердження Примiрного перелiку результативних показникiв
бюджетнrоr програIt{ дJIя мiсцевих бюджетiв за видатками, що можуть
здiйснюватися з ycix мiсцевшr бюджетiв>> 27.07.20Il року Ns 945, наказу МОЗ



Укршlпл вiд 19.03.2018 рку Ng 504 <Про затвердкеrпrя Порядсу надання первиlпlоi
медлщrоi допомогID), наказу МОЗ Украt'lпа JФ 157 вiд 26.0I.20|8 рку кПр
внесення змiн до деякID( наказiв МОЗ Укра'шл затвердкення форм первшшlоi
облiковоi докумеЕтацii та iнструrсдii щодо tx заповнеrrrrяl що викорисговуеться в
закпqда( охорни здорв'я незаJIехшо вiд форм шlасностi та пiдlорядсуваrтrп,
наказу МОЗ YKpal'ttlt М 33 ыд23.02.2000 року <Про штатrd нормативи TaTlmloBi
штати заrшадiв охорони здоров'D), наказу МОЗ Уща'Iш Nq 592 вiд 02.12.2004 року
<<[IоложенIIя про iнформшlifuiо-шrапiтлrшшli вiддiл медппrоi статисIики)), нака}у
MiHicTepcTBa охорни здорв'я Украtlпа вiд 2б травня 2010 рку Ng 283/437 <Пр
заmердкення TlтloBoro перелiху бюдкетшоr процраlvr та рех}уJIьтативнID(
показlппсiв ix вrпсоналrтrя дlя йсцевшt бюдкетiв у mrrузi <Охорона здоров'я>),
постшIови Кабiнету MiHicTpb Украни <Про затвердкення Порядсу органiзшlii
цромадськID( та iHIIпD( робiт тимчасовоr0 xapalсep}D) вiд 20.03.2013 рощу Ns 175,

закоIIу YKpat'mt <<Гlpo зайlrятiсть HaceJIeHHя>) вй 05.07.20|2 року Jф 50б7-VI,

рiшення ХVШ сесiя VIII скJIикання Безrподiвськоi селищноi р4ди вiд
24.|2.2021 року <Про селиццrий бюджет Безrподiвськоi селищноi р4ди на 2022

рiю>, рiшення XIX сесiя VIII скJIикання Безлюдiвськоi селищноi р4ди вiд
2З.02.2022 <Про внесення змiн до рiшення II сесiя VIII скJIиканЕя
Безлюдiвськоi селищноi ради вiд 24.|2.2021 <Про бюджет БезrподiвськоТ
селищноi територiагlьноi громади на 2022 рiю> та додаткiв до нього (зi змiнапrи)
(2052б000000), рiшення виконавчого KoMiTeTy Ns149 вiд 13 травня 2022 року
Безrподiвськоi селищноi р4ди кПро внесення змiн до рiшення ХVШ сесiя VIII
скJIикання Безшодiвськоi селицшоi р4ди вiд 24.|2.2021 кПро бюдкет
Безrподiвськоi селищноi територiшlьноi громади на 2022 рiю>> та додаткiв до
ньопо (зi змiнапrи) (2052б000000), рiшення виконавчою KoMiTeTy }lb173 вiд 21

червня 2022 р. Безrподiвськоi селиIrшоТ р4ди <Про внесення змiн до рiшення
ХVШ cecii БееmодiвськоТ селищноi р4ди VIII скгlикання вiд 24.12.2021 року
<Про бюджет Безшодiвськоi селицщоТ територiапьноi громади на 2022 рiю>(зi
змiнапrи)(20526000000)>, рiшення виконавчого KoMiTeTy Nq215 вiд 25 липня
2022 р. БезшодiвськоТ селищноi р4ди кПро внесення змiн до рiшення XVIII cecii
Безrподiвськоi селищноi р4ди VIII скликанЕя ьiд 24.t2.202L року <Про бюджет
Безrподiвськоi селиIrшоi територiалrьноi громади на 2022 рiю>(зi
змiнаrr,rи)(2052б000000)), рiшення виконавчого KoMiTeTy NЬ271 вiд 2б серпня
2022 р. БезтlюдiвськоТ селиIrцrоI р4ди <Про внесення змiн до рiшення XVIII ceciT

Безrподiвськоi селищноi р4ди VIII скликання вiд 24.|2.2021 року <Про бюджет
Безrподiвськоi селищноi територiальноТ громади на 2022 рiю>(зi
змiнаlrли)(2 0 5 2 6000 000)>

ЗоБоВ'яЗУЮ:
1. Затвердишr змiни до паспортiв бюджетнID( процра]"r мiсцевою бюджеry

на2022 piK, що додаються, а саме:
1 . 1 . КIIКВКМБ 01 1 1601 1 <ЕксшryатаIдiя та технiчне обсrryговування

житлового фонry>;
1.2. КIIIGКМБ 0113140 <Оздоровпення та вiдпочинок дiтеЙ (KpiM за<одiв

з оздоровJIенЕя дiтей, що здiйснюються за рФryнок KoпlTiB на оздороВпенЕЯ



громадян, якi пострФкдали внаслИок Чорнобильськоi катастроф")>

2. Контроль за виконанням за собою.

Безлюдiвський селпщншй голова КУЗЬМIНОВ
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