
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННЛ В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНД АДМIНIСТРЛЦlЯ

РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ
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Про внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм на 2020 piK

Вiдповiдно до Бюджетного кодексу УкраiЪи, законiв Украiни <Про
мiсцевi державнi адмiнiстрацiт>, <про .щержавний бюджет Украiъи
на 2020 piк>, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня
2014 року N9 8Зб <Про деякi пIIтання запровадження програмно - цiльового
методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>, зареестрованого в
MiHicTepcTBi lостицii Украiни 10 вересня 2014 року за N9 110З/25880,
розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi
дсржавноi адмiнiстрацii) вiд 11 листопада 2020 року Ns l79б <Про розподiл
обсягу субвенцii з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на забезпечення
якiсноi, сучасноi та достулноi загальноi середньоi освi:и <Нова украТнська
школa>) та розпорядження .Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii вiд lб листопада 2020 року ]ф б00 <Про внесення змiн до
розпорядження Щеснянськоi районпоi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд
04 лютогО 2020 року JФ 7З <ПрО капiтальний ремонт об'ектiв, що
фiнансуIоться в 2020 роцi за рахунок бlоджетних коштiв по ,Щеснянськiй
районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii>:

1. Унести змiни до паспортiв бюджетних програм <Керiвництво i
управлiння .ЩеснянськоIо районltою в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiеlо>,
<Надання лошкiльноi освiти>>, <Наданtш загальноi середньоi освiти закладами
загальноi середньоi освiти (у тому числi з дошкiльними пiдроздiлами
(вiддiленнями, групамlл))>, <Надання позашкiльноi освiти iч*пчдur"
позаIпкiльноi освiти, заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми), <Експлуатацiя
та техтtiчtIе обслуговуваrlня житлового фонду> та (Забезпечення надiйноi та
безпсребiйноi експлуатацii лiфтiв>, затверджених розпорядженням
щесrIянськоi райоIrноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт вiд 07 лютого
2020 року Nч 82 <Про затвердження паспортiв бюджетних програм на 2020
pik>, виклавши iх у новiй редакцii, що додаеться.
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2. В пунктi 1 розпорядження .Щеснянсько'i районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii вiд 23 вересня 2020 року Nч 502 <Про внесення змiн
до паспортiв бюджетних програм на 2020 piK>> слова <Забезпечення надiйноТ
та безперебiйноi експлуатацiт лiфтiв> та вiдповiдний паспорт, що додасться до
розпорядження, викJIючити.

3. В пунктi 1 розпорядження Деснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацiТ вiд 23 жовтня 2020 року Nч 561 <Про внесення змiн
до паспортiв бюджетних прогрЕlм на 2о2о pik> слова <Експлуатацiя та технiчне
обслуговування житлового фондр та вiдповiдний паспорт, що додаеться до
розпорядження, викJIючити.

4. В пунктi 1 розпорядження !еснянськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацiТ вiд 01 жовтня 202О року No 519 <Про внесення змiн
до паспортiв бюджетних програм на 2О2О piK> слова <Керiвництво i
управлiння .Щеснянською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiсю>,
<НаданнЯ дошкiльноi освiти>>, <Надання зага,чьноi середньоi освiти заlсладами
загальноi середньоi освiти (у тому числi з дошкiльними пiдроздiлами
(вiддiленнямИ, групами))> та вiдповiднi паспорти, щО додаються до
розпорядження, викJIючити.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження заJIиIUаю за собою,
Hg iuN rлоtд D_o,x l,

В. о. голови Iрина AJICKCCCHKO


