
УКРАЇНА
ХУСТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 101/02-05
01.1 1.2022 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 
28.10.2022 року Лго 549 «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, 01 вересня,. 16 вересня, 27 вересня, 11 жовтня 
2022 року), рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2022 ро
ку № 550 «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 червня, 06 лип
ня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня, 1 1 жовтня, 28 жовтня 
2022 року), службової записки начальника УГІМКВ виконавчого комітету Хустської 
міської ради від 01.11.2022 року № 1 13/10-07, наказу Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836 (із змінами та доповненнями) «Про деякі питання за
провадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюдже
тів», 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 :

- 0215041 -  «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0217380 -  «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з

цержавного бюджету»;
- 0217693 -  «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»;
- 0218240- «Заходи та роботи з територіальної оборони»;
- Паспорт бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 0213230 «Видатки, 

пов’язані з наданням підтримки* внутрішньо переміщеним та/або
, евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану», який 
затверджений розпорядженням міського голови за №74/02-05 від 
10.08.2022 року, вважати таким, що втратив чинність.
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