
УКРАЇНА
ХУСТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 32/02-05
29.03.2022 р м. Хуст

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік 
виконавчого комітету Хустської 

міської ради.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від
24.03.2022 року № 132 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 
року №726 «Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі 
змінами від 16 лютого 2022 року), наказу Міністерства фінансів України від 26 сер
пня 2014 року №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінан
сів №860 від 30.09.16р., №472 від 28.04.17 р., №1209 від 29.12.18р.) «Про деякі пи
тання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014р. за № 
1103/25880:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2022 
рік за КІЖВК:

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

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

- 0217130 -  «Здійснення заходів із землеустрою»;
- 0217380 -  «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з 

державного бюджету»;
- 0217693 -  «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;
- 0218110 -  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та нас

лідків стихійного лиха»;

- Паспорт бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0217363 «Виконання 
інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій», який затверджений 
розпорядженням міського голови за №20/02-05 від 01.03.2022 року, 
вважати таким, що втратив чинність.



- Паспорт бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0217630 «Реалізація 
програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності», який 
затверджений розпорядженням міського голови за №3/02-05 від
17.01.2022 року, вважати таким, що втратив чинність.

Координацію щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ бухгал
терського обліку та звітності (Феоктістову С.І.), контроль -  на заступника міського 
голови Фетько І.М.

Міський голова Володимир КАЩУК


