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Про затвердження
паспортiв бюджетних
програм на 2021 piK

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро ,Щержавний бюджет Украiни на 2021 pio,

наказу MiHicTep]r"u фiнансiв^ УкраiЪr ви Z0.0B.2014 Ns 8зб 'nn:rl:-T',:I:un""
запровадження програмно-цlльового методу скJIадання та виконання мlсцевих

бюджетiв'' ( З о.rйir' змiнами i доповненнями),нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв

УкраiЪи вiд 20.09.2017p.J\Г9 793 "Про затвердження складових програмноi класифiкачii

видаткiв та кредитування мiсцевих Ьюджетiв" (з останнiми змiнами та

доповненнями), рiшення Сумськоi MicbKoT Ради вiд 21 жовтня 2020 року Ns 7548- МР

<Про затвердж."о *о*rrпЬ*.ноi Програми Сумськоi MicbKoi територiальноi громади

кОхорона здоров'я> на 2O20-2Oi2 pon"u, pi-.""" Сумськоi мiськоi Ради вiд

27.||.20;,g року Ns5996 - мр <ПрогрЙа Сумс-ькоi MicbKoi об'еднаноi терИторiальноi

громади кСоцiальна пiдтримка'.ч*".""*iв Украiъи та членiв iх сiмей> на 2020-2022

роки) (зi змiнами), рiЙення CyMcbKoi MicbKoi ради вiд 18.t2.2019 року Ns6108-MP

<Програма пiдвищення .".рrо.6ективнос1 _: бюджетнiй сферi Сумськоi MicbKoi

обОсднаноТ територiа.гrьноi .рЬruд" на 2020,2022 роки) (зi змiнами), рiшення

CyMcbKoi*MicbKoi радИ в вiД 24 грудНя 2020 рокУ N9 62 - мР кПро бюджет Сумськоi

мiсъкоi територiальноi громади на 202| pik), змiни до розрахунку до плану

викорисТаннЯ по КПКВк 0711152 кIншi програми та заходи у сферi охорони здоров'я>>

станом на 01 .о2.2о2]- довiдка до кошторису на 2027 piK вiд |5,02,2021 року по

кIIквК 0.712|5l кЗабезпечення'дiяльносri i"-"* закладiв у сферi охорони здоровОя>>,

рiшення Сумськоi MicbKoT Ради вiд24 лютого 2021 року цlР- МР ( Про внесення

змiн до рiшення Сумсъкоi MicbKoT ради вlд 24 грудня 2О20 року Ns62_ МР кПро

бюджет Сумськоi MicbKoi територiальноi громади на 2021 pio,-

УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ здоров,я

нАкАз

м. Суми03.03.2021

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм ]

розпоряднику коштiв - управлiння охорони здоров'я

новiй^ релакцii за настугIними кодами програмноi

кредитування (КIIКВК) :

_кпквк 0712010
населенню));

cyMcbкoi MICbKoi рдди

Nъ31

на 2021 piK по головному
, Сумськоi MicbKoT ради у
класифiкачiТ видаткiв та

кБагатопрофiльна стацiонарна медична допомога

L



- КIIКВК 07 |2151 <Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi охорони
здоРDв'я>:

- КТПКВК07l2152 <Iншi програми та заходи у сферi охорони здоров'я>>;
- КПКВК О717З22 <Булiвництво' медичних установ та закладiв>.
2.Затверлити паспорт бюджетних програм на 202| piK по головному

розпоряднику коштiв - управлiння охорони здоров'я СумськоТ мiськоi ради по
КПКВК 07|7ЗбЗ <Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв
щодо соцiально- економiчного розвитку окремих територiй>.

3. Контроль за виконанням накшу з€Lлишаю за провiдним eKoHoMicToM
централiзованоi бухгалтерiТ Управлiння охорони здоров'я Сумськоi MicbKoi ради
Супрун Н.Ю.

Начальник управлiння

Супрун 787-000

О.Ю.Чумаченко


