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Про внесення змiн до паспортiв

бюджетних програм на 2021 piK

Вiдповiдно до Бюджетного кодексу Украiни, законiв УкраТни <Про

мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>, кПро ,Щержавний бюджет УкраТни

на 2о2| piK>, наказУ MirlicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня

2оI4 рокУ Jю 8зб кПрЬ деякi питання запровадження програмно - цiльового

методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>, заре€строваного в

MiHicTepcTBi юстицiI УкраТни 10 вересня 2Ol4 року за ]ф 1103/25880,

рiшення КиiвськоТ мiсъкот ради вiд 07 жовтня 2о2| року Ns 273 |12772 <Про

внесення змlн до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вtд 24 грудня 2020 рокУ

Np24124 <Про бюджет MicTa Киева gа2021 pio:

1. унести змiни до пункту 1 розпорядження .щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрЬчii вiл 12 лютого 2021 року }гs 71 кПро

затвердження паспортiв бюджетних програм на 2О21 piк> та доповнити його

новими ,ru..ropru*" кпквк 4211181 <спiвфiнансування заходiв, що

реалiзуЮru." .u рахуноК субвенцiТ з державного бюджету мiсцевим бюджетам

на забезпечення якiсноi, сучаснот та доступноi загаJIьноi середньот освiти

кНова украiнська школа> та КПКвк 421б083 <Проектнi, булiвельно-ремонтнi

робоrи, Йидбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форnn

виховання, наближених до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiт,

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа)), що додаються,

2. Унести змiни до паспортiв бюджетних програм кпквк 4210160

<Керiвництво i управлiння .Щеснянською районною в MicTi Кисвi державною

адriпi.rрацiсюu, iсгпсвк 421 1010 <Надання дошкiльноi освiти>, кпквк
42Il021 <НадаНня загаJIЬноi середньоi освiти закладами загальноi середньоТ

освiти>>, КПКВК 42||О7О кНадання позашк льноТ освiти закладами

позашкiльноi освiти, заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми>>, кпквк
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4211080 кНадання спецiальнот освiти мистецькими школами)), кпквк

42|||4| кЗабезпечення дiялъностi iнших закладiв у сферi освiти>, кпквк

4211151 <Забезпечення дiяльностi iнкл зивно-ресурсних центрiв за рахунок

коштiв мiсцевого бюджету>, КПквк 421з|21 <Утримання та забезпеченЕIя

дiяльносТi центрiВ соцiалъН"* .ny*O), КПкВК цziзt32 кУтримання клубiв

ДляпiДлiткiв^замiсцем.,ро*"uuння),кПКВк42|з241<ЗабезПеЧення
дiяльностi iнших закладiв у .o.pi сьцiuл"но,о захисту i соцiального

забезпечення)), кпквк 42|4озо<забезпечення дiяльностi бiблiот':'." кпчI
42|4обокЗабезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв, центрtв

дозвiлля та iнших клубних закладiв>>, кпквк 4215031 <Утримання та

навчаJIьно-трену-ваJIьна робота комунаJIьних дитячо-юнацьких спортивних

шкiл>>, кпквк 42t514i uуrр"мання та фiнансова пiДТРИМКа СПОРТИВНИХ

сПорУД)'КПкВК42|5Обl<Забезпе'.п11'.ДiяльностiмiсЦевихцентрiв
фiзичного здоров'я населення "спорт для ",ц" 

та проведення фiзкультурно-

масових заходiв серед населенн; p;;i";y), кпквк 4216011 <Експлуатацiя та

технiчне обслуговування *"rnouo.o фондр), кПкВК 42|6015 <Забезпечення

надiйноi та безперебiйноТ "*..rnyuruuir 
niфlB>, КПКВк 421б030 <Органiзачiя

благоустрою населених .,y"*ri"u, Kr вК 42I,1з21 <Булiвництво ocBiTHix

установ та закладiв>, кпквк 42|1з22 кБудiвництво медичних установ та

закладiв>, кпквк 42|6о],6 кВпровадження засобiв облiку витрат та

регулювання споживання води ,.u тепловот енергiт>, кпквк 4211з23

<БУttiвницТВоУсТаНоВТазаклаДiвсоцlаJIЬНоll9.1.YI'll'I'*"*42|'7461
<утримання та розвиток автомобiльних дорiг та дорожньот iнфраструктури за

рахунок no-ri" мiсцевого бюджету>, затверджених розпорядженням

ЩеснянськоrрайонноТвмiстiItисвiДержаВноТадмiнiстрацiТвiдl2лютого202ll
рокУ Ns 71 <Про затвер/{ж:ння па".,Ьрriu бюджетних програм на 2021' piK>,

ъr*пurrи Тх у новiй редакцiт, що лодаються,

З.ВпУrrктi2роЗПоряДження.ЩеснянськоТрайонноiВмiстiКисвi
державноi адмiнiстрачiТ вiд 14 травI{я 2021 року Nч 256 пПро внесення змiн до

паспортiв бюджетних прогрu* 
"u 

202l piK>) слова (КПКВк 42l|070 <Надання

позашrкiльноi освiти закладами позашкiльнот освiти, заходи iз позашкiльнот

роботлr з дiтьми>), КIIкВК 42l|080 <Надання спецiальноТ освiти мистецькими

цIколами), КПКв к 42.з|21 <Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв

соцiальних служб>, кпквк цztзlзz <утриманrtя клубiв для пiдлiткiв за

мiсцем 
'ро*йuнIIя)), 

кпквк 42;1з21 <Булiвниц,гво ocBiTHix y,lu_l:u_,_,,u

закладiв>, кпквк 4211з22 <Булiвництво медичних установ та закладlв)),

кпквк 4211з2з <Будiвниц,Iво установ та закладiв соцiальнот сфери>, кfIквк
421746| <УтриманнЯ та розвитоК ав,гомобiльних дорiг та дорожньоТ

iнфраструктури за рахунок коштi мiсцевого бюджету> вIIключити та

вiдповi/lнi паспорти, що дIолаються до розпорядження, визнати такими, що

втратлrлlr чиннiсть.
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4. В пунктi 1 роз ння ,Щеснянськоi

державноi адмiнiсrрuuii "i есня 2О21 року Nч

пuЪпорriв бюджетних прогрi 202l piK>> слова к

;;;Йr"оi освiти), КПКВК 421З241 <Забезпечення

у сферi .оцi-""о.о ,u*rcTy i соцiалъного забезпечення), кпквк 42|601l

<Експлуатацiя та технlчне обслуговування житлового фонду>, кпквк

42|60|5 кЗабезпечення надiйноi та безперебiйноi експлуатацiТ лiфтiв>

виключити та 
"iд.rо"iд"i 

паспорти, що додаються до розпорядження, визнати

такими, що втратили чиннlсть,

5. Визнати такими, що втратили чрtннiсть:

ПУнкТlрозпорялження.Ц.еснянськоiрайонноТвмiстiКисвi^"р*1"-::]
адмiнiстрацiт Bi,i 01 вЬресн я 2Oi1 року JФ 541<про внесення змiн до паспортlв

бюджетних програм на 202I piк>, .: _ _ _lл_: ,,,,л_; _ол.,.ярнп!,
ПункТ2розпоряДження,Ц.еснянськоТрайонноТвмiстiКисвiо.-р1l"З

адмiнiстрацii вiд 28 вЁресн я2O2t року ]ф 595 пПро внесення змiн до паспортlв

бюлжетних програм на 2021 pio; .. . _; тl
ро.rорЙ*."rr" Щеёнянськоi районноТ в MicTi КИеВi О'Р11"1:'

адмiнiстРацiТ вiд 15 липня 2о2t року й +З 1 <Про внесення змiн до паспортlв

бюджетних програм на 202l piк>,

6. Контроль за вLIконанням цього розпорядження з€шлlшаю за собою,

.Щмитро PATHIKOB
Голова


