
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

Вiдповiдно до Бюджетного кодексу Украiни, законiв Украiни uПрО
мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <Про Щержавний бюджет УкраТни
на 2021 piK>, наказу MirricTepcTBa фiнаr-rсiв УкраТни вiд 26 серПнЯ

2014 року Jф 836 uПро деякi питання запровадження програмно - цiльового
методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>, заре€строваного В

MiHicTepcTBi rостицii УкраТни 10 вересня 2014 року за Js 110З/25880,

розпоряджень виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi
державноТ адмiнiстрачiТ) вiд 10 вересня 2021 року JS 1920 пПро розподiл
субвенцii з державного бюджету мiсцевим бюджетам на забезпечення якiсноi,
сучасноТ ,la достуttноТ загальноТ середньоТ освiти <<Нова украiнська школa>) та
вiд 23 липня 202l року JYg 1640 кПро перерозподiл видаткiв бюджету MicTa
Киева, передбачених Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi лержавнiй
адмiнiстрацii на 2021 piK>:

1. Унес,ги змiни до пунк,гу l розпорядження Щеснянськоi районноТ в

мiс,гi Кисвi державноТ адмiнiстраrдiТ вiд 12 лютого 2021 року J\Ъ 71 <Про
затвердження паспортiв бюджетних програм на 2021 pio та доповнити його
новими паспортами КПКВК 42l1182 кВиконання заходiв, спрямованих на
забезпечення якiсноТ, сучасноТ та доступноТ загальноТ середньоi освiти <<Нова

украТнська школа)) за рахунок субвенцiТ з державного бюджету мiсцевим
бtоджетам)) l,а КIIКВК 421|191 <СпiвфiнансуваI{ня заходiв, що реалiзуються
за рахунок субвенцiТ з лержавного бюджету мiсцевим бюджетам на боротьбу
з гострою респiраторноIо хворобою COVID-19, спричиненою KopoHaBipycoм
SARS-CoV-2, та iI наслiдками пiд час навчального процесу у закладах
загальноТ середlньоТ освiти)), Lцо додаються.
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таким, що втратив чиннiсть. 
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4, Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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