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Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2022 piK
кПро
Вiдповiдно до Бюджетного кодексу Украiни, законiв Украiни
Украiни
мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <Про .Щержавний бюджет
на 2о22 piK>, наказУ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд -26 серпня
20ir4 року rvп взо uпро деякi питання запровадження програмно цiльового
в
методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>, заресстрованого
MiHiciepcTBi юстицiТ УкраТни 10 вересня 2о14 року за JVs 1103/25880,
грудня 2о21 року Ns 3704/3745 кПро
рiшенн" КиiвськОi мiсъкоi Ради вiд 09
бюджет MicTa Киева rта2022 piK>:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 piK за програмами,
якi передбаченi у бюджетi MicTa Киева gа2о22 pik для Щеснянськоi райоrrноi в
MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацiт, що додаються:
кпквК 42Iо160 <Керiвництво i управлiння ,.Щеснянською районtrою в
MicTi Кисвi державною адмiнiстрацiсю>;

кпквК

42||010 кНадання дошкiльноТ освiти>;
KllKBK 421|о21 <Надання загальноi середrrьоi освiти закладами
загальноi середньоТ освiти>;
кпквк 421|031<Надання загальноi середньоi освiти закладамИ
загаJIьноi середнъоТ освiти>;

кпквК 421|о]О

<Надання позашкiльноТ освiти закладами

позашкiЛьноi освiти, заходи iз позашкiлъноi роботи з дiтъми>;
кпкRк 4211080 <Надання спецiальноТ освiти мистецькими школами));
кгIквК 421|l4I <ЗабезпеченнЯ дiяльностi iнших закладiв у сферi
освiти>;
кпквК 42|1142 <Iншri програми та захоли у сферi освiти>;
кпквК 42]||5| кЗабезпечення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних
центрiв за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>;

КПКВК

421]r|52 <ЗабеЗПеЧеНFIя дiяльностi iнклюзивно-ресурсних

центрiв за рахунок освiтнъоi субвенцii>;
КПКВК 42|1200 <Надання освiти за рахунок субвеlrцiТ з
.l1сржавноI.о
бюджету мiсцевим бюджетам на надання
держаI]ноТ пiдцтримки особам з
особливими освiтнiми потребами>;
KIIKBK 421з0з1 кНадання iнших пiльг окремим категорiям
громадян
вiдповiдно до законодавс.гва)
КПКВК 42|З111 <УТРИМаННЯ Заклацiв, що надаIоть соцiалънi послуги
дiтям, якi опинились у скJIадних жи'гсвих обставинах, пiдтримка
функlдiонування дитячих будинкiв сiмейного типу та гrрийомних сiмей>;
;

421з\2I <Утримання та забезпечення дiяльностi

лл.-:л_
||IKBK
соцl€
Lльних
служб>;

кПКВк 42|зl2З

<Заходи державноI полi'ики з пиlань

кПКВк 42lзlз2

прожива}I}Iя));

<Ут,римання клубiв

для

центрiв

ciM'T>>;

пiд-пiткiв

за

мiсцем

КПкRк 421зlЗ3

<Iншi заходи та закJIади молодiжноi полiтики>>;
42lзl92 <Надання фiнансовоТ пiдтримки громадським
об'еднанняМ BeTepaHiB i осiб з iнвалiДцriсr,ю,
/_{iя.тrьнiсТi
мас соцiаJlьну
спрямованiсть>;
"n"*

кпквК

KlfKBK 42lз210 <Оргаrriзацiя та проведення громадських
робiт>;
КГIКВК 421З241 <Забезпечення дiяльностi iнших закладiв

соцiального захисту i соrдiального забезпечення));
КПКВК 42lЗ242 <Iншi заходи у сферi
соцiального забезпечеFIIIя)) ;

у

сферi

соцiального захистy i

кпквК
кпквК

42l40з0 <Забезпечення дiяльностi бiблiотек>;
42|4060 <Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв кулътури,
клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв>>;
КПКВК 42l408l <ЗабеЗПеЧеННЯ дiяльностi iнших закладiв в галузi
культури i мистецтва>;
кПкВк 4214082 кIншi заходи в галузi культури i мистецтва>;
кПкВк 42|50зl <Утримання та навчально-тренувальна
робота
комуналЬних дитЯчо-юнацЬких спортивних шкiлr>>;
KI]KBK 42|5041 <УтримаI]ня та фiнаrrсова пiдтримка спортивIIих
спорул);

кПкВк

4215061 <Забезпечення дiяльностi Mi сlдевих
цеI]трirз фiзичного
здоров'я насеJIення ''Спорт лля Bcix'' та гIрове/Iення
фiзкуllьтурно-масових

заходiв серед населення регiону>;

КПКВК 421608З <ГIРОеКТНi, бУдiвельно-ремонтнi
придбання
та примiщенъ дJrя розвитку сiмейних та itlrrlихроботи, виховання,
наближених ло сiмейних, То забезпечення житлом форlut
дiтей-сирiт, дiтей,
}китла

позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ii числа>;
КПкВк 42|7з21 <Булiвництво ocBiTHix установ та закладiв>;
кПкВк 42\7з22 <Булiвництво медични" y.ru"o" та закладiв>;
КПКВК 4217З2З КБУДiВНИЦТВо установ та закладiв соцiальнот сфери>;
КtIКВК 4217ЗЗ0 <БУДiВНИЦТВО iнших об'сктiв комунальноi власностi>;
КПКВК 42|7461 <УТРИМаIJНЯ Та розвиток автомобiльних
дорiг та
дорожньоТ iнфраструктури за рахунок .o-ri" мiсцевого бюджету>;
кПкВк 42|7691 <ВиконаIfня заходiв за рахунок цiльових
фондiв,
утворених Верховною Радою АвтономноТ Республiки Крим, органами
мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчоТ
влади i фондiв,
утворених Верховною Радою Автономноi Республiки Крим, органами
мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчоi влади)),

2, Контроль
Голова

за виконанFIям цього розпорядження залишаю за собою.

/{митро РАТFIIКОВ

