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l1po внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм на 2022 рiк

Вiдповiдно до Бюджетного кодексу Украiни, законiв Украiни <Про
мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, кПро Щержавний бюджет УкраТни на 2О22
piK>, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26 серпня 2О14 року JYs 836
<ГIро деякi питання запровадження програмно - цiльового методу складаIIня.га
ВИКОНаНня мiсцевих бюджетiв>>, зареестрованого в MiHicTepcTBi tостиtцiТ
УкраТrrи 10 вересня 2014 року за J\Гs 1103/25880, рiшення Киiвськоi MicbKoi
РаДи вtд24 листопада2022 року J\b 56б0/5701 кПро вFIесення змiн до рiшенlш
КиТвськоТ MicbKoT радл вiд 09 грудня 2021 року JYs 3704lз145 кПро бюджет
MicTa Кисва на2022 piK>:

l. УНЕСТИ змiни до паспортiв бюджетних програм KIIKBK 42|0|6О
<<керiвництво i управ;riння !.еснянською районноtо в MicTi Кисвi державною
адцмiнiстрацiсlо>>, КПКВК 421l010 <Надання дошкiльноi освiти>>, кПкВк
421L02l кНадання загщIьноi середньоi освiти закладами загальноТ середньоi
освiти>>, кпквК 4215061 <Забезпечення дiяльностi мiсцеlзих цеrrтрiв
фiзичного здоров'я населення "Спорт для Bcix" та проведення фiзкультурно-
масовиХ захолiВ сереД населення регiонУ), кПкВк 421601 1 <Експлуатацiя .га

технiчне обслуговування житлового фондр), кПкВк 42|7З2З <БулiвництI]о
устаноВ та закладiв соцiальноi сфери>, кпквк 421767О <Внески llo
статутного капiталу>>, затверджених розпорядженням Щеснянськот райоrtнот в
MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii вiд 14 лютого 2о22 року J\Ъ 56 <<[Ipo
затI]ердження пасгtортiв бюджетних програм на 2022 piK>, виклавши Тх у
новiй редакцiТ, Iцо додаються.



2. В пунктi 1 розпорядження ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстРацiТ вiд 16 листопада 2022 року м 520 пПро внесення
змiн до паспорту бюджетноi програми на 2о22 piK> слова та цифри <КПКВК
42l01б0 кКерiвництво i управлiння Щеснянською районною в MicTi Киевi
державною адмiнiстрацiею) виключити та вiдповiдний паспорт, Що додасться
до розпорядження, визнати таким, що втратив чиннiсть.

3. В пунктi 1 розпорядження ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
державнОТ адмiнiстрацii вiд 04 листопада2О22 року М 495 кПро внесення змiн
до паспортiв бюджетних програм на 2о22 piк> слова та цифри (кпквк
42|I010 <Надання дошкiльноТ освiти), кпквК 42||021 <Надання загальноi
середньоi освiти закладами заг€шьноi середньоi освiти>>, кпквк 42l5обl
<забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я населе}Iня
"спорт для Bcix" та проведення фiзкультурно-масових заходiв серед населеr{ня
регiону>>, кпквК 42160lr| <Експлуатацiя та технiчне об.пу.о"уваrIня
житлового фоrдуu виключити та вiдповiднi паспорти, що додаються до
розпорядження, визнати такими, що втратили чиннiсть.

4. визнАтИ таким, що втратив чиннiсть паспорт бюджетноi
програми кпквк 421608з <Проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання
житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форп,t виховання,
наближених До сiмейних, Т4 забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа)), затверджений
розпорядженням Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ
вiЛ 14 лютоГо 2022 року J\Ъ 56 uПро затвердження паспортiв бюджетних
програМ на 2022 piK> та в пунктi 1 розпорядження Щеснянськоi районноТ в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстРацii вiд 06 червня 2о22 року j\Ъ 165 uПро
внесення змiн до паспортiв бюджетних програм) слова та цифри кпкliк42l6083 <<Проектнi, булiвельно-ремонтнi рЬбоrr, придбання житла та
примiщень для розвитку сiмейних та iнших форпa виховання, наближених лосiмейних, То забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвсЬкогО пiклуваНня, осiб з Тх чисЛa>) виклЮчитИ та вiдповiдний паспорт,
що додаеться до розпоряДжеIIня, визнати таким, що втраТив чиннiсть.

5, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти напершогО заступника голови та заступникiв голови Щеснянськоi районноТ вMicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ .iiдпо розподiлу обов'язкiв.
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