
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДАкиiвськоi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРЯД}КЕННЯ М

вiд Р9 листопада 2021року

Про затвердження паспортiв бюджетних
програм Виконавчого KoMiTeTy Обухiвсъкоi
MicbKoi ради КиiЪсъкоТ областi на 2О21 piK

щ

MicTo Обухiв

Вiдповiдно Закону Украiни <Про fiержавний бюджет Украiн и на2021 piK>,частини 8 cTaTTi 20 Бюдж""о,о кодексУ Украiни, пунктУ 20 частини 4 cTaTTi 42закону Украiъи 
"про мiсцеве самоврядування в ykparHi>>, fIравил складанняпаспортiв бюджетних програм мiсцеu""''бодrпетiв та звiтiв про ix виконання,ЗаТВеРДЖеНИХ НаК€ВОМ MiHicTePcTBa фiнансiв'Украiни вiд zB.oB.zot4 j\b 8з6,,продеякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання тавиконанItя мiсцевих бюджетiв>>, рiшенн" Обухiвс_ькоТ MicbKoi ради''Про бюджетОбУХiВСЬКОТ MicbKoT територiальноi .роr*"' н,а 2021 piK,, Bij ,,24,, грудня 202ороку j\9 87-З-VIII (у р.дuпцiт вiд 28. to.zozr м ++1-16-VIII).

I. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого KoMiTeTyОбухiвськоi мiськоi ради iиiЪськоi областi на. 2021 piK в новiй редакцii за
;ffi]|J,Т#r;}Н;|!_LЁЖ1]:' класифiкацii 

"rдu,*iu ,u кредитування
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кпквк 02l2I 00 <СтоматологiчFIа допомога населенню))кпквк 02lзl'2 <заходи державнот полiтики з питань дiтей та ixСОl]iаЛЬНОго захисту) 
l rrvJllrr'Il\gl J rlИ't'аН]

кпквк 021з12З <<Заходи державноi полiтики з питань ciM'i>кПкВк 021з140 <оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв зоздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на Ь.ооро"пенI{ягромадян, якi постражл€Lли внаслiдок Чорп;б;;ьськоi ка,гастрофи)u



8. КПКВК 021б011 <Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового

фонду>
9. КПКВК 02160З0 кОрганiзацiя благоустрою населених пунктiв>
10. КПКВК 0217З25 <Булiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноi

культури i спортр>
11. КПКВК 02|7З90 <<Розвиток мережi центрiв надання адмiнiстративних

послуг)
|2. КПКВК 0217461 <Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та

дорожньоТ iнфраструктури за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>

П. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого KoMiTeTy

Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi на 2021 piK за наступними Кодами
ПрограмноТ класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету (далi

КПКВК):

КПКВК 0216071 кВiдшкодування рiзницi мiж розмiром цiни (тарифу) на
житлово-комунальнi послуги, що затверджувzLпися або погоджувЕLпися

рiшенням мiсцевого органу виконавчоi влади та органу мiсцевого
самоврядування, та розмiром економiчно обЦрунтованих витрат на iх
виробництво (надання)>

Заступник мiського голови
з питань дiяльностi ви
органiв Обухiвськоi мiсъкоi ради

Вик, Оксана Прокопець
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