
УКРАЇНА

ХУСТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 180/02-05
02.11.2021 р м. Хуст

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

міської ради.

Відповідно до Рішення II сесії Хустської міської ради VIII скликання від 
20.10.2021 року №481 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 
року №19 «Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 
змінами від 29 січня, 31 березня, 31 травня, ЗО червня 2021 року, 30 липня 2021 ро
ку), 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 запровадження 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:

- 0212080 -  «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги» ;

- 0217368 -  «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з ін
ших бюджетів» ;

- 0217370 -  «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розви
тку території»;

- 0217610 -  «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»;
- 0218831 -  «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовни

кам житла на селі»;

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

- 0210150 -  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад»;

- 0210160 -  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Киє
ві), селищах, селах, територіальних громадах»;

- 0212010 — «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0212152 -  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;



- 0213104 -  «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання гро
мадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю»;

- 0216017 -  «Інші діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово- 
комунального господарства»;

- 0216020 -  «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організа
цій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;

- 0216030 -  «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0217130 -  «Здійснення заходів із землеустрою»;
- 0217310 -  «Будівництво об’єктів житлово-комунально господарства»;
- 0217330 -  «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»;
- 0217350 -  «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудів

ної документації)»;
- 0217461 -  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфра

структури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0217650 -  «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 

права а неї»;
- 0217693 -  «Інщі заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;

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

Міський голова Володимир Кащук


