
УКРАЇНА
ХУСТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 83/02-05
09.09.2022 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 
01.09.2022 року № 414 «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, 24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 чер
вня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня 2022 року), рішення виконавчого комітету Хуст
ської міської ради від 01.09.2022 року №412 «Про внесення змін до програми фінан
сової підтримки комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна 
лікарня імені Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 
роки (зі змінами), службової записки начальника УПМКВ Хустської міської ради 
від 01.09.2022 року №70/10-07, 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 бю
джетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014р. за № 
1103/25880:

Внести зміни до затверджених паспортів бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2022 рік за КПКВК :

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

- 0212010 -  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0212080 -  «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 

медичної допомоги»;
- 0217130 -  «Здійснення заходів із землеустрою»;
- 0217310- «Будівництво-1 об’єктів житлово-комунального господарства»;
- 0217330 -  «Будівництво-1 інших об’єктів комунальної власності»;
- 0217380 -  «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з 

державного бюджету»;
- 0217461 -  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфра

структури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0218311 -  «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;



- 0218721- «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуа
ції у будівлі закладу охорони здоров”я за рахунок коштів резервного фонду місцево
го бюджету»;

- Паспорти бюджетних програм на 2022 рік за КПКВК 0216017 «Інша 
діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
господарства», КПКВК 0216050 «Попередження аварій та запобігання 
техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на 
інших аварійних об’єктах комунальної власності», КПКВК 0217322 
«Будівництво медичних установ та закладів», КПКВК 0217340 
«Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури», які 
затверджені розпорядженням міського голови за №20/02-05 від 01.03.2022 
року, вважати такими, що втратили 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


