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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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l1po внесення змiн до паспортiв
бюдже,гних програм на 2021 piK

Вi/tIlовiдгlо до Бюдх<етtlого колексу Украiни, законiв УкраТни uПро
мiсцевi державнi адмiнiстРацiТ>, <Про /]ержавний бюджет УкраТни
на 2021 piK>, наказу VliгricTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня
2014 року J\ъ 83б <[Ipo деякi питання запровадження програмно - цiльового
методу склаланIlя та виконання мiсцевих бюдже,гiв>, заресстрованого в
MirricTepcTBi IостицiТ Украiни 10 вересня 2о|4 року за J\Ъ l103/25880,
рiпlеrrня КиiвськоТ MicbKoT Ради вiд 07 грудня 2O2l рокУ ]ф з699lз74О <Про
вI-Iесення змilt до рiшення КиТвськоТ MicbKoT Ради вiд 24 грудня 2о2О року
Ny 24124 <Про бюджет MicTa Киева на2021 piK>:

1. Уrrес,ги змiни до паспортiв бюджетtlих програм кпквк 4211010
<I-Iадаrrня лошкiлыrоТ освi,ги>, кпквК 4215обl <Забезпечення дiяльлtостi
мiсцевиХ цегrтрiВ фiзичlIоГо здоров'я населеItня "СпоРт для Bcix" та провеlцеIIпя
фiзкуlrы,урIlо-масових заходiв серед населення регiону>, кпквк 42:160|\
<IJксlr:tуатацiя та технiчне обслуговування житJIового фоrrдуu, кпквк
42160з0 <Органiзацiя благоустрою населених пунктiв>, кпквк 4217з2|
кБудiвництво ocBiTHix установ та закпадiв>, КПКвк 42 |]з22 кБудiвництво
медичних установ та закJIадiв>, кпквК 42|7з2З кБудiвництво установ та
зак"rtадiв соцiа-llьttоТ сфери), кПкВк 4217зз0 <Булiвницl.во iнurих об'ек.гiв
KoMyHa-lrbHoi B.ltacttocTi>, та KlIKBK 4217461 <У,гримання та розви,tок
авr,омобiльних дорiг та дорожньот iнфраструктури за рахунок коштiв
мiсцевого бюджету), затверджених розпорядженням f{еснянськот районноi в
мiс,гi Кисвi державIIоТ адмirriстрацii вiд 12 лIотого 2о21 року JrГч 71 <IIро
затвердЖеннЯ паспортiВ бюджетrtих програм на 2021piK>, виклавшIи Тх у новiй
ре;цакцii, tllo /1одаються.



2. Унес,ги змiни ло гrаспортiв бюджетгlих програм кпквк 42lз22|
<I-potttoBa компенсацiя за HaJIeжrIi для отримацня жи"lIi примiщення для сiмей
осiб, визначеНих абзацами 5 - 8 rryHKTy 1 cTaTTi 10 Закону Украiни "I1po статус
BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiального захисту", для осiб з iнвалiднiстю I - II
I,руIlи, яка насгаJIа внаслiдок поранення, контузii, калiцтва або захворювання,
о/IержаFIиХ пiдt чаС безпосередньоi участi в антитерористичнiй операцiТ,
забезпе,rегrr{i iT IIровелення, здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiонzurьноТ
безrIеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноТ агресiТ РосiйськоТ ФедераrцiТ
у /]онецькiй ,га Луганськiй областях, забезгlеченнi iх здiйснення, визначених
гIунктами l1 - 14 частини другоi cTaTTi 7 Закону УкраТни "Про статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii iх соцiального захисту", та якi ,rоrр"буоr" полiпшення
жи,гJIовиХ умов> та КПКВк 42|з222 <Грошова компенсацiя за належнi длrя
отримаI{ня жилi rrримiщеIlня для внутрiшньо перемiщених осiб, якi захищали
незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiсгriсть УкраТни i брали
безпосередню участь В антитерористичнiй операцiт, забезпеченнi iT
IIроведення, перебуваlочИ безпосередньо в районах антитерористичrrоi
операцii у перiод ii проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення
НаtliОНаЛЬНОТ беЗПеКИ i оборони, вiлсiчi i стримування збройноi агресiт
росiйськот Федерацiт у /{онецькiй та Луганськй областях, забезпеченнi ix
з7liйснення, ttеребуваtочИ безпосере/(ньо в районах та у перiол здiйснення
зазначених заходiв, t,a визнанi особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III
груIIи вiдповiдно до пунктiв 11 - 14 частини другоi cTaTTi 7 або учасниками
бойовиХ дiй вiдповiдно до пунктiв |g - 2О частини першоТ .rurii б Закону
УкраТни "l1po статус BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiалir,о.о захисту'', ,u 

"*iпотребуtоть полiпшення житJIовиХ умов)), затверджених розпорядженням
/]еснянськоi районнот в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii' вiд О2 серпня
202| року Jф 475 <ГIро внесення змiн до паспортiв бюджетних програм на
2021 piK>), l]иклавп_lи Тх у новiй редакцiТ, що додаються.

3. Унес,ги змiни до паспорту бюджет,ноi проIрами кпквк 421з22з
<Грошова компеFIсацiя за н€шежнi для отриманн" *"ni примiщення для сiмей
учасникiВ бойовиХ дiЙ на територii iнших держав, визначених у абзацi
ПеР]IlОМУ ПУНКтУ 1 cTaTTi 10 ЗаКОНУ УкраТl-rи "Про статус 

".r.puniu вiйни,
гараrr,гiт iх соцiальцого захисту", для осiб з iнвалiднiстю i - rr групи з числа
УЧаСНИКiВ бОЙОВИХ ДiЙ На ТеРИТОРiТ iнших держав, iнвалiднiсть яких настала
внаслiлок поранення, контузii, калiцтва або захворювання, пов'язаних з
гrеребуванням У Цих державах, визначених пунктом 7 частини другоi cTaTTi 7
Закону УкраТни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ Тх соцiального захис.l.у'',та якi пот,ребують полiпшення житлових умов)), затвердженого
розпоряДженням !еснянсьКоi районноТ в MicTi Киевi державноТ адмlнiс,грацii
вiд 08 JIиIIня 2021 року J\ъ 408 <ГIро внесення змiн до irаспортiв бюдlжетних
програм ъlа2021 piK>, виклавIIIи його у новiй редакцiТ, що додuЬться,



4. Унести змiни до пункту 1 розгlорядження !еснянськоi районнот в
мiс,гi Кисвi державноj' адмiнiстрацii вiд |2 лютого 2O2I року J$ 7 | <I1po
затвердЖеннЯ гrаспортiв бюджетних гIрограм на 2О21 piK> та доповнити його
новиМ паспортОм КПКВк 4217670 <Внески до статутного капiталу суб'ектiв
господарювання)), що дода€ться,

5. В пунктi 2 розпорядження !еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державIIоТ адмirriстрацiТ вiд 29 жовтня 2021 року J\b б5б <Про внесення змiн
до паспортiв бюджетних програм на 2021 piк> слова та цифри (кПкВК
421l010 <Надання дошкiльноТ освiти>>, (КПкВк 4215о61 кЗабезпечення
дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я населення "Спорт для Bcix'' та
проведення фiзку.пь,гурно-масових заходiв серед населення регiону), (кпквк
42160з0 <Органiзацiя благоустрою населених пунк.гiв>, ((кПкВк 42l7з2l
<БулiвнИц,гвО ocBiTHix устаноВ та заклаДiв>, <КПквК 42|7з22 <Будiвництво
медичниХ установ та закJIадiв>, кКПквК 4217з2З кБулiвництво установ та
закладiВ соцiальноТ сфери> та кКПКВК 42|7461 <Утримання та розвиток
авr,омобiJIьних дорiг та дорожньоТ iнфраструктури за рахунок коштiв
мiсцевогО бюджету> виклIочИти -rа вiдповiдНi паспорти, що додаються до
розпорядження, визнатиTакими, що втратили чиннiсть.

б. В пункr,i 2 розпорядження ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii вiд 14 травня 202l року J\ъ 256 uПро внесення змiн до
паспортiв бюджетних програм на 2о2| piK> слова та цифрЙ кКПквк 4217зз0
<Булiвниц,гво iнших об'сктiв комунальнот власностi>> виключити та
вiдповiдr-rий паспорт, tцо додаеться до розпорядження, визнати таким, що
втратив чиннiс,гь.

7. в rryHKTi l розпорядження ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
лержавноТ адмiнiстрацii вiд 25 JIистопада 2о2| року J\ъ 702 кПро внесення
змiн до шаспор,гiв бюджетних програм на 2021 piK> .no"u та цифЪи (КПКВК
42I60l'| <ЕксплуатацiЯ та технiчне обслугоВування житлового фондуuвиключити та вiдповiдний паспорт, що додаеться до розпорядження, визнати
таким, що втратив чиннiсть,

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

I-о-шова \--ч_ !митро PATHIKOBс


