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СЬКА РДЙОННА В MICTI КИ€ВI
д PX{ABHA АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змi до паспортiв
бюджетних п
на 2021 piK

Вiдповiдно до Бюджетного кодексу Украiни, законiв Украiни кПро
мiсцевi лержавнi] адмiнiстрацiТ>>, Про Щержавний бюджет Украiни
на 2021 piк)>, факазу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня
20|4 року Jф 836 <Про деякi питання запровадження програмно - цiльового
методу складанн.{ та виконання мiсцевих бюджетiв>>, зареестрованого в
MiHicTepcTBi
цii Украiни 10 вересня 2014 року за J\Ъ 1103/25880,
виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ мiськоi
розпоряджень
ii) вiд 2З липня2021року JЮ 1642 кПро розподiл обсягу
державноi адмiнi
субвенцiТ з держаВного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату грошовоi
компенсац11 за н
Hi для отримання жилi примiщення для сiмей осiб,
визначених
и 5-8 пункту l cTaTTi 10 Закону Украiни <Про статус
BeTepaHiB вiйни, гарантii Iх соцiального захист),)), для осiб з iнвалiднiстю I-II
групи, яка HacTEIJIa| внаслiдок поранен я, контузii, калiцтва або захворювання,
ОДеРЖаних пiд
безпосередньоi участi в антитеро истичнiй операцii,
'F.
забезпечення iJ проведення, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноI
безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi агресii Росiйськоi Федерацii
У Щонецькiй та Луганськiй областях, забезпеченнi ik здiйснення, визначених
ПУнкТами l1-14 чаrстини другоi cTaTTi 7 Закону Украiни uПро статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii ТХ соцiального захи ту)), та
,rоrр.буоru полiпшення
"ni
житлових умов), ]та вiл 2З лилня 2021 року Jrlb |64З <Про розподiл обсягу
субвенцiТ з де
ого бюджету мiсцевим бюджетам на виплату грошовоi
КОМПеНСаЦii За наJIежне для отримання жилi примiщення для внутрiшньо
ПеРеМiЩених осiб, якi захищ€tли не ежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну
цiлiснiсть Украiниi брали безпосере ю участь в антитерористичнiй операцii,
забезпеченнi i] проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
аНТИТеРОРисТИчноi операцii у перiод if провед,ення, у здiйсненнi заходiв iз
ЗабеЗПечення нацiональноi безпеки i оборони, lзiдсiчi i стримуваннi збройноi

ii у Щонецькiй та Лугаrцськiй областях, забезпеченнi
ваючи безпосередньо в paiioHax та у перiод здiйснення
та визнанi особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи
iB 11-14 частини другоТ стат,гi 7 або учасниками бойових
HKTiB |9-20 частини першоi cTaTTi б Закону Украiни кПро
ни, гарантii Тх соцiального захисту)), та якi потребують

агресiй Росiйськоi
ix здiйснення,
зазначених заходiв
вiдповiдно до пун
дiй вiдповiдно до
статус BeTepaHiB в
полiпшення житло
.

iни

до

пункту РОЗПОРЯДЖlЭННЯ
.Щеснянськоi районноТ в
MicTi Кисвi де
oi адмiнiстрацii вiд 12 лю,того 2021' року Jф 7l <Про
затвердження пасп
iB бюджетних програм на 2021 plk) та доповнити иого
1. Унести

1

новими пасп

кпквк

42l 221 <Грошова компенсацiя за належнi для отримання жилi
примiщення для ci й осiб, визначених абзацалди 5 - 8 пункту 1 cTaTTi 10
Закону УкраТни "П
статус BeTepaHiB вiйни, гарiлнтii ix соцiального захисту'l,

для осiб з iнвалiднi

I - II групи, яка настапа в_наслiдок поранення, контузii,

калiцтва або за

рювання, одержаних

пiд час

безпосередньоi участi в
антитерористичнiй
перацii, забезпеченнi if проведення, здiйсненнi заходiв iз
забезпечення нацiо
ьноi безпеки i оборони, вiцсiчi i стримування збройноТ
агресiТ Росiйськоi
ерацii у Щонецькiй та Лугаrrськiй областях, забезпеченнi
iх здiйснення, виз чених пунктамLI 11 - 14 час:тини другоi cTaTTi 7 Закону
УкраТни "Про ста с BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту", та якi
потребують полiпш ння житлових умов>;
кпквк 421 222 <<Грошова компенсацiя за належнi ля отримання жилi
примiщення для
iшньо перемiщених осiб, якi захищzши незалежнiсть,
cyBepeHiTeT та тери
iальну цiлiснiсть Украiни i брали безпосередню участь в
антитерористичнiй операцii, забезпеченнi i1 проведе ня, перебуваючи
безпосередньо в ра онах антитерористичноi операцii у перiод ir проведення, у
здiйсненнi заходiв з забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i
стримування зброй ,Т агресii Росiйськоi Федерацii у ,.Щонецькiй та Луганськiй
областях, забезпече Hi iх здiйснення, перебуваючи безпосередньо в районах та
у перiод здiйсненн зазначених заходiв, та визнанi особами з iнваrriднiстю
внаслiдок вiйни III упи вiдповiдно до пунктiв 1l - 14 частини другоi cTaTTi 7
або учасниками бо вих дiй вiдповiдно до пунктiв |9 - 20 частини першоi
cTaTTi б Закону Ук
и "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiальIIого
захисту", та якi
ують полiпшення житлових умов)), що додаються.
;

2. Контроль з виконаIIндltл т{ього розпорядження з€Llrишаю

Голова

за собою.

итро PATHIKOB

