
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Xn l'/

Про заr,вер.ttження паспортl в

бюдже,гtlих IIpoIpaM на 2021 piK

Вiдповiлно до Бюджетного ко

мiсцевi державtri адмir riс,грацii>, (

на 2О2I piк), Itаказу MiHicTepcTB
^jOr+ 

р"-у М ВЗО <Про леякi питання запровадження програмно - lltJlьового

l . l3аr,верди их llpolpaм на 202l. piK за ttроlрамами,

якi передбаченi у на 2О2i. рiк,лля f]есняttськоi райоlrноi в

MicTi КиеBi держа долаюl,ься:

кпквК 4210160 <Керiвництво i управлiння ,Д,есIrяttською районною в

MicTi Кисвi державною адмiнiстрацiею>;
KrIКBK 421 l0 l0 <llадаItня дошкiлыtоi освiти>;

KIIKBK 42.|О2l <Налання загальноi середньоi освir,и закладами

зага.ltьноi cepe7llrboi освiти> ;

КtIКВК 42l 10З1<IIадання зага.ltьноi сере;lньоi освi,ги закJIа/lами

загальноi серсдньоi освiти> ;

кПкЬК 42 1 1070 <Надання позашкiльноi освi,ги закладами

Itозаlrtкi:tыtоi освiти, захоrtи iз позашкiльноi робоr,и з l(ir,ьми>,

КIlкВк421l080<IlаДаtrнясllецiаtыtоiосвi.гимисl.сtlЬкиМиtIIкоJlаМи));
КlIкВК42lll4l<lJабсзltеченнялiя.;tьносr.iitttttихзак.lIаJriвУсферi

освi,ги>;
KI lKBK 42i.|L42 <[ншi програми та захо/lи у сферi tlсвi,ги>>;

кIIквК 42l1l5]r <Забезпечення дiяльностi irtклюзивно-ресурсЕих

центрiв за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>;
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КПКВК 421r|l52 <Забезпечення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних
центрiв за рахунок ocBiTHboi субвенцii>;

КПКВК 42ll200 <Надання освiти за рахунок субвенцii з державного
бюджету мiсцевим бюджетам на надання державноi пiдтримки особам з
особливими оовiтнiми потребами);

КПКВК 42lЗOЗl <Надання iнших пiльг окремим категорiям громадян
вiдповiдно до законодавства);

KIIKBK 42|З|11 <Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги
дiтям, якi опинились у скJIадних життевих обставинах, пiдтримка
функцiонування дитячих будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей>;

КПКВК 421Зl2l <Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв
соцiальних служб>;

КПКВК 421З12З <Заходи державноi полiтики з питань ciM'i>;
КtIКВК 42|З|32 <Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем

проживання);
КIIКВК 421З|3З <Iншi заходи та заклади молодiжноi полiтики);
КПКВК 42IЗ|92 <Надання фiнансовоi пiдтримки громадським

об'еднанняМ BeTepaHiB i осiб З iнвалiднiстю, дiяльнiсть яких мае соцiальну
спрямованiсть>;

КПКВК 42|З210 <Органiзацiя та проведення громадських робiт>;
КПКВК 42lЗ24| кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

соцiа.ltьного захисту i соцiального забезпечення>;
кпквК 42lз242 <Iншi заходи у сферi соцiального захисту i

соцiального забезпечення>;
КПКВК 42140З0 <Забезпечення дiяльностi бiблiотео;
кпквК 4214060 <Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури,

клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв>;
кпквК 421408| <Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в галузi

культури i мистецтва>;
КПКВК 42|4082 <Iншi заходи в галузi культури i мистецтва>;
кПкВк 42150з1 <Утримання та навчально-тренув€Iльна робота

комунЕIльних дитячо-юнацьких спортивних шкiл> ;КПКВК 4215041 <Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних
споруд>;

кПкВк 42l5061 <Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного
здоровlя Еаселення "Спорт для Bcix" та проведення фiзкультурпо-ruaо""*
заходiв серед tlаселенltя регiону>:

КПКВК 4216011 <Експлуатацiя та технiчне
фонду>;

обслуговування житлового

кпквК 4216015 <Забезпечення надiйноi та безперебiйноi експлуатацiТ
лiфтiв>;

кIIквК 42|6016 <Впровадження засобiв облiку витрат та регулювання
споживання води та тепловоi енергii>;

кiIквК 42|60З0 <Органiзацiя благоустрою населених пунктiв>;
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кпквК 4217 з2l <Будiвництво- 1 ocBiTHix установ та закладiв>>;
КПКВК 4217З22 <Будiвництво- 1 медичних установ та закладiв>;
кпквК 4217з2З <Будiвництво-1 установ та закладiв соцiа,чьноi сфери>;
KIIКBK 4217зз0 кБудiвництво-1 iнших об'ектiв комунальноi

власностi>;
кпквК 421,746l <Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та

дорожньоi iнфраструктури за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>;
кIIквк 4217691 <Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв,

утвореflих Верховною Радою АвтономноТ Республiки Крим, органами
мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчоi влади i фондiв,
утворених BepxoBHolo Радою ABToHoMHoi Республiки Крим, органами
мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчоi влади)).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови Iрина АЛ€КСеСНКО


