
Про затвердження паспортiв бюджетних

програм Виконавчого KoMiT.ry Обу*iвськоТ мiськоI Ради КиТвськоi областi на

2021 piK

Вiдповiдно Закону УкраТни <Про Щержавний бюджет УкраIнина202| piK>>,

частини 8 cTaTTi 20 Бюджетного *одЪ*.У УкраТни, пункту 20 частини 4 cTaTr\ 42

закону Украiъи <про мiсцеве самоврядування в ykpaTHi>, Правил складання

паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання,

затверджених нак€rзом йi"iЬr"рства фiнансiв УкраiнИ ВiД 26.08.2014 JЮ 836 <<ПРО

деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та

виконання мiсцеви* Ъод*.тiв>>, рiчrе""" ОбУХiВСЬКОТ MicbKoi РаДИ "ПРО бЮДЖеТ

ОбухiвськоТ MicbKoT територiальнот громади на 2021 piK" вiд "24" грудня 2020

року J\ъ 87_з_чIII (у р.пuпuiт вiд t2.08 .202| }1b з69_1з_VIII),

I. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого KoMiTeTy

ОбухiвсЬкоi MicbKoT радИ на 2О21 piK В новiй релакчiТ за наступними Кодами

програмноi класифiкачiт видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету (далi

КПКВК):

ОБУХIВСЪКА МIСЪКА РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕння Nb _Це/

вiд 30 серпня 202I року
MicTo Обухiв

1. кпквк 0212010 <<Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога

населенню))
2. кпквК о2t2100 <Стоматологiчна допомога населенню))

з. кпквк 02|2|44 <I_{ентралiзованi заходи з лiкування хворих на

чукровий та нецукровий дiабет>>

4. кпквк оztз'tlz <<заходи державноi полiтики з питань дiтей та Тх

соцiального захисту>
5. КПкВК 02|з242 кIншi заходи

соцiального забезпечеI{ня)
6. КПКВК 021601 1 <<Вксплуатацiя та

у сферi соцiального захисту l

технiчне обслуговування житлового



I

8. кпквК 0216090 (Iнша дiяльнiсть у сферi житлово-комун€tльного

господарства>
g, кпквК о2I7ззО <Булiвництво iнших об'сктiв соцiальноi та виробничоТ

iнфраструктури комун€шьноТ власностi>

10. кпквК о2|7461 кУтримання та розвиток автомобiльних дорiг та
дорожньоТ iнфраструктури за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>

1l. кпквК о2|7691 <Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв,

утворених Верховною Радою АвтономноТ Республiки Крим, органами

мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчоi влади i фондiв,

утв,оренИх ВерхоВною Радою Автономноi Республiки Крим, органами

мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчоi влади)

12. кпквК 0218340 <Природоохороннi заходи за рахунок цiльових

фондiв>

II. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого KoMiTeTy

ОбухiвськоТ MicbKoT рали Киiвськоi областi на2021 piK за наступними КПКВК:
1. кпквК о2|7з25 <<Булiвництво споруД, установ та закладiв фiзичноi

культури i спорту>,
2. кпквК о2|87зЗ <Заходи iз запобiгання та лiквiдацii наслiдкiв

надзвичайноi ситуачiт на об'сктах транспортноi та дорожньоi iнфраструктури

за рахунок коштiв резервного фонду мiсцевого бюджету>
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