
УКРАЇНА
ХУСТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 157/02-05
07.10.2021 р м. Хуст

Про затвердження та внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік 
виконавчого комітету Хустської 

міської ради.

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від
24.09.2021 року №440 «Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл 
видатків у межах загального обсягу у 2021 році», Рішення сесії Хустської міської 
ради від 17.12.2020 року №19 «Про бюджет Хустської міської територіальної грома
ди на 2021 рік (зі змінами від 29 січня, 31 березня, 31 травня, ЗО червня 2021 року, 
30 липня 2021 року), наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№836 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів №860 від 
30.09.16р., №472 від 28.04.17 р., №1209 від 29.12.18р.) «Про деякі питання запрова
дження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014р. за № 1103/25880:

Затвердити паспорта бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік 
за КПКВК:

- 0216083 -  «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать
ківського піклування, осіб з їх числа» ;

- 0217380 -  «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій 
з державного бюджету»;

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 
рік за КПКВК:

- 0212010 -  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0216050 -  «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної 
власності»;

- 0217461 -  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфра
структури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

- Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 0217367 «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на



розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», який 
затверджений розпорядженням міського голови за №55/02-05 від
19.04.2021 року, вважати таким, що втратив чинність.

3. Координацію щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ бух
галтерського обліку та звітності (Феоктістову С.К), контроль -  на заступника місь
кого голови Фетько І.М.

Міський голова


