
yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЬРКIВСЬКОГО РДЙОНУ ХДРКIВСЪКОI ОБJЬСТI

РОЗПОРЯДЖЕНЕЯ

вiд б /l- ".,o,bz сел. Безлюдiвка

Про затверд2Itепня змiн до паспортiв
бюдхсетпшх програм мiсцевого
бюдтсету па 2022 piK

вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу украiъи вiд 08 липня 2010

року Jф 2456-VI (зi змiнши), закону Украiни <Про державний бюджет УкраiЪи

на 2О22 piK>, законУ УкраiнИ пПрО йсцеве самовряДування в YKpaTHi> вiд

21.05. |9g7 року ль zbozqZ-BP ,i змiнами та доповненнями, наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраrЪи вiд 26.08 .2О14 року J\b 836 <Про деякi питання зzшровадження

,rро.рur"о-цiп"о"оaо методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>>,

й*у MiHicTepcTBo фiнансiв украiни <про затвердження складових

Програл,rноТ класифiкачiТ видаткiв та кредитування мiс_цевого бюджеry>

20.09.2017 рокУ J.{b 7g3, наказУ MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни <Про

затвердження Типового перелiку бюджетних програм та результативних

показникiВ ix виконання длЯ мiсцевих бюджетiв у га,гrузi <f{ержавне

управлiннр 01.10.2010 року }ф 1147, наказу MiHicTepcTBo соцiальноi полiтl,лки

украiни кпро затвердження Типового перепiку бюдж_етних програм i

результативниХ показникiВ ix виконаннЯ для мiсцевих бюджетiв у гzrлузi

<Соцiальний за<ист та соцiальне забезпечення)14.05.2018 poкyNs 688, наказу

MiHicTePcTBo фiнансiВ Украiни Про затвердженЕя Типового перелiку

бюджетн* ,rро.раlrл i результативних покttзникiв ix виконання для мiсцевих

бюджетiв у .аlrузi <OcBiTu 10.07.2017 року Ns 992, наказу MiHicTepcTBo

фiнансiв Украiнr <про затв€рдження Типового перелiку бюджетних програNd та

результативниХ пока:}ниКiв ix виконаннЯ длЯ мiсцевих бюджетiв у гагryзi

<Культур1> 01 . 10.2010 року Ng 1 1 50/41 , нак€ву MiHicTepcTBo фiнансiв Украiни

<про затверджеЕня Примiрного перелirqу резулътативних показникiв

бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за видатками, що можуть

здiйснюватися з ycix мiсцевих бюджетiв>27.07"20|1 року Jф 945, наказу моЗ
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Украrrпа вiд 19.03.2018 рокУ Ng 504 <Про затвердкення Порядсу надаши первинноТ

медлщlоi допомог",), наказу моз Уr.рЫ"" lt, 157 вiд 26,01,2018 року <Про

внесення змiн до деякLD( наказiв моЗ УкршЪи ЗаТВеРДЖеННЯ фОРМ ПеРВИННОi

облiковоi доr.уr.оrlii та iнструкцii щодо iх заrrовненЕя, що викорисювуеться в

закjIадФ( охоронИ здоров'Я незалежНо вiД форм впасностi та пiдпорядкування),

наказу моЗ Украни J,(b З3 вlд2З.02.2000 року (Про 
""чо,_нормативи 

та типовi

шIтати закладiв о:*оро"" здоров,я), наказу йоз украни Ns 592 вiд 02,12,2004 роцу

<<Положення про iнформацiйно-аrlалiтичний "Mii медичнот статистики)), наказу

MiHicTepcTBa охорони здоров,я укршни вiд 26 травня 2010 року },lb 283/437 кfфо

затвердження Типовою перелirqу бюджетнlо< програм та результативних

показниКiв ik викон€tнНя дlr" ,iсцевих бюджетiв у гагryзi <<Охорона здоров'я),

пост€лнови Кабiнету MiHicTpiB Укршни <Про ,чr""рд*ення {Iорялку 
оргшriзшriТ

цромадськ'D( Tu iH,-". робiт тимчасовог.o характеру> вiд 20,0з,201з рощу Ns 175,

закоЕу YKpalr*r кПро зйнятiсть населення)) вiд OS,OT ,2О112 рощу Р :9' I':
рiшення xvIII сесiя VIII скJIикання Безлюдiвськоi селищноi р&ди вlд

24.|2.2021 рокУ <Про сепищний бюджет БезлюДiвськоi селищноi ради на 2022

РiЮ>, рiшення 
" xlx сесiя VIII скл"*""о Безлюдiвськоi селищноi ради вiд

2з.02.2а22 <Про внесення змiн до рiшення II сесiя VIII скJIикання

Безлюдiвськоi селищноi ради вiд 2:4.|2.2О21 кПро бюджет Безлюдiвськоi

селищноi територiапьноi громади на2О22рiю> та додаткiв до нього (зi змiнами)

(20526000000), рiшення виконавчоrо *oriTeTy Nэl49 вiд 1З травня 2022 року

Безлюдiвськоi селищноТ ради кПро внесення змiн до рiшення хVШ сесiя VIII

скJIиканнЯ БезлюдiВськоi селищнОi радИ вiд 24,|2,2021 <Про бюджет

Безлюдiвськоi селищноi територiапьноi громади на 2022 pio> та додаткiв до

нього (зi змiнамп) (2052600000Ь), рiшення виконавчого KoMiTeTy Nsl7з вiд 21

червIIя 2O2Z р. Ъезлюдiвськоi селищноТ ради <Про внесення змiн до рiшення

хчш оесii Безлюдiвськоi селищноТ раЙ VIII скликання Ь\Д 24.|2.2021' РОКУ

<про бюджет Безлюдiвськоi селищнот територiальноi громади на 2022 рiо(зi
змiнами)(20526000000)), рiшення виконавЧого KoMiTeTy Ns215 вiд 25 липня

2022р. Безлюдiвсъкоi селищноi ради кПро внесення змiн до рiшення XVIII cecii

Безлюдiвськоi селищноi ради VIII скпикання ъ\д24.12.202| року <про бюджет

БезлюJIiвськоi селищноi територiальноI громади на 2022 рiо(зi
змiнапrи)(20526000000>), рiшеннЯ виконавЧого KoMiTery J,,lЪ271 вiд 2б серпн,I

2022р, БезлюдiвськоТ селищноТ ради кПро вIIесення змiн до рiшення XVIII ceciT

Безлюдiвськоi селищноi ради VIII скликання ьiд24.|2.202l року <про бюджет

БезлюдiвськоТ селищноi територiапьноi громади на 2022 рiо(зi
змiнапrи)(20526000000)), рiшення виконавчого KoMiTeTy Ns333 вiд 07 вересня

2022р. Безлюдiвськоi селищноi ради кПро внесенЕя змiн до рiшення XVIII cecii

Безлюдiвськоi селищноi ради VIII скликання вiд24.|2.202| року опро бюджет

Безлюдiвськоi селищноi територiа.гtьноТ громади на 2022 рiо(зi
змiнами)(2052б000000)), рiшення хХ сесiя vIIl скликання ( II пленарне

засiдання) вiд 09 листопад а 2022 року Безлюдiвськоi селищноТ ради "Про

внесенЕя змiн до рiшення хvПI cecii БеЗЛЮДiВСЬКОi СеЛИЩНОi РuД" VIII

скликанЕя вiд 24.|2.202l року"про бюджет Безлюдiвськоi селищноi

теритсlрiапьноi громади на 2022 piK" (зi змiнами)(20 5 26000000 )



зоБов,ЯЗУЮ: ,-^^_io бтrrпrrсетт цевого бюджеry
1. Затвердити змiни до паспортiв бюддетних цроцрам мlс

на2О22 piк, що додаються, а саме:

1 . 1 . кIIквкмБ 01 1 1601 1 кЕксПrryатацiЯ та технiчне обслуговування

житлового фон.ry>;
|.2. кгКЁюrrШ 0117370 кРеатriзацiя iнших зоrодiв щодо соцlаJIьно-

економiчного розвитку територiй> _:_
1.3. кIIквкмБ о||з242 <реагriзацiя iнших заходiв щодо соцlально_

економi'IногО розвиткУ територiй> .тей (KpiM заходiв
1.4. кIIКвкмБ br rЗ 140 <ОздоровленЕя та вiдпочинок д1

з оздорOвпенЕ1 дirеИ' що здiйснюються за pg1;ryHo1 KoшITiB на оздоровлення

громадя н, якi постраждаJIи внаслiдок Чорнобилъськоi катастроф"),

1 .5. кIIквкмБ 01 101 50 <<Органiзацiйне, iнформачiйно-анапiтичне та

матерiа.пьно-технiчне забезпечення Ъi"п""о.тi обласноi ради, рйонноi ради,

районноi у ,i."iрчд, (у разi ii створенш), MicbKoi, селищноi, сiльськоi рар

2. KorrTpoлb за виконшIЕям

Безлюдiвський селищний

з€лJIишаю за собою.

пкола кУЗЬМIноВ
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