
ОБУХIВСЬКА МIСЪКА РАДА
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ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
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/f грудня 2О2- року Micтo Обухiв

Про затвердження гlаспортiв бюджетних
програм Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ областi на 2021 piK

Вiдгrовiдно Закону УкраТни <Про !ержавний бюджет УкраТни на2021 piK>,
частини 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, пункту 20 частини 4 cTaTTi 42
Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврялування в YKpaTHi>, Правил складання
паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання,
затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 J\b 836 <Про
Деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та
виконання мiсцевих бюджетiв>>, рiшеннд Обухiвськоi MicbKoT ради "Про бюджет
ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноi громади на 2О21 piK" вiд "24" грудня 2О2О

року J\b 87-З-VIII (у редакцii вiд 25. |l .2021 .}ф 472- l7-VIII).

I. Затвердити паспорl,и бюджетних програм Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi мiськоi ради КиiвськоТ областi на 2021 piK в новiй редакцii за
НаСТУПниМИ Кодами ГIрограмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування
MictдeBot,o бюджету (далi КПКВК):

1. КГIКВК 02]0lб0 <Керiвницl,во i уlrравлiriня у вiдllовiдr-riй сферi у
MicT,ax (MicTi Кисвi), сеJlиш\ах, сеJIах, територiальних tромалах))

КПКВК 0210l 80 <Iгrlша дiяльнiст,ь у сферi державного уIIравлirrня>
КПКВК 0212010 <<Багатопрофiлыrа стацiонарна медичIlа допомога

FIаселеннIо))
4. кПкВК02|2100<Стома,гологi.I[IадопомоганаселеннIо))
5. кпквК 0212l l l кПервиIllIа медиItна доIIомога насеJ]енню, що

надасться центрами rIервиI{I{оi медичtiоТ (медико-сагriтарноТ) допомоги))
6. КПКВК 02|З133 <Iншi заходи та заклади молодiжноi полiтики>>
7 . КПКВК 021 501 1 <ГIроведення навч€utьно-тренувальних зборiв i змагань

з олiмпiйських видiв спортуD
8. KIIKBK 02150l2 <[IровелеIJ[Iя [IавчаJlьIJо-тренувальних зборiв iзмагань

з rtеолiмtli l'лських видi rз спорту)
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9. КПКВК 0215061 <Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного
Здоров'я населення <Спорт для Bcix> та проведення фiзкультурно-масових
заходiв серед населення регiону>

КПКВК 0216011 <Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового
фопдуu

КПКВК 0216030 <Органiзацiя благоустрою населених пунктiв>
кПкВк 02|6071 <Вiдшкодування рiзницi мiж розмiром цiни (тарифу)

На Житлово-комунальнi послуги, що затверджувалися або погоджув€Lлися
рiшенням мiсцевого органу виконавчоi влади та органу мiсцевого
саМоврядування, та розмiром економiчно обцрунтованих витрат на ix
виробництво (надання)>

13. КПКВК 0217З25 <Булiвництво споруд, установ та закладiв фiзичноi
культури i спорту>

|4. кПкВК 0218230 <Iншi заходи громадського порядку та безпеки>

II. Затвердити паспорти бюджетних проI рам Виконавчого KoMiTeTy
ОбУХiвСькоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi на 202l piK за наступними Кодами
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ПрограМноТ клаСифiкачii видаткiВ та кредитуВання мiсцевого бюджету (далi
КПКВК):

кпквк
заходiв l

0217ЗбЗ <<Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення
окремих територiй>

олександр ЛЕВЧЕНкоОбухiвський MicbK

Вик. Оксана Прокопечь


