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УПРАВЛIННЯ охорони здоров,я CyMcbкoi MICbKoi рдди
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Про затвердження
паспортiв бюджетних
програм на 2021 piK

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про Щержавний бюджет Украiни на 2021 pio,
НаКЕВУ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 JЪ 8Зб "Про деякi питання
запровадження програмно-цiльового методу скJIадання та виконаншI мiсцевих
бЮДЖеТiВ" ( з останнiми змiнами i доповненнями),нак€}зу MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪИ вiд 20.09.20l7p. J\lb 793 "Про затвердження скJIадових програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв" (з останнiми змiнайи та
доповненнями), рiшення Сумськоi MicbKoT Ради вiд21 жовтня 2о2о року j\ъ 754s- мр
uпро затвердження комплексноi Програrr,rи Сумськоi Micbkoi територiальноi громади
<Охорона здоров'л> на 2020-2022 роки>), рiшення Сумськоi мiськоi радй вiд
27.|1.2019 року Jt5996 _ мР <Програма Сумськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi
громади <Соцiальна пiдтримка 

-заiисникiв 
Украiни та членiв iх сiмей> на2О20-2О22

роки) (зi змiнами), рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд 18.I2.20l9 року J\ъ6l0в-мр
кпрограма пiдвищення енергоефективностi в бюджетнiй сферi Сумськоi MicbkoT
об'еднаноТ територiальноi громади на 2020-2022 роки> (зi змiнами), рiшення
Сумсьцоi MicbKoi Ради.в вiд 24 грудня 2020 року J\b 62 _ мР кПро бюджет СумськоТ
MtcbKot територtальноt громади на 2021 piK>, змiни до розрахунку до плану
викорисТаннЯ по КПКВк 0712152 <Iншi програми та заходи у сферi охорони здоров'я>
станом на 01 .02.202l, довiдка до кошторису на 202l piK Nчl вiд 15.о2.2о2| року по
кпквК 071'215l <ЗабеЗпеченнЯ дiяльносТi iншиХ закладiв у сферi охорони здоров'я>>,

рiшення Сумськоi MicbKoi Ради вiд24 лютого 2021 року }{b459- МР к Про вrrесення
змiн до рiшення СумсъкоТ MicbKoi ради вtд 24 грудня 2о2О року J\ъ62- МР <Про
бюджет CyMcbKoi MicbKoi територiальноi громади на 202l pio, довiдка про змiни до
КОШТОРИСУ УПраВлiння охорони здоров'я Сумськоi MicbKoi ради вiд 04.03.2О2| рокуj\b9, ДОВiДКа ДеПартаменту фiнансiв економiки та,iнвестицiй Сумськоi MicbKoi раl_Iи про
змiни до рiчного розпису бюджету на2021 piK J\Ъ124 вiд I|.0з.2о2l, -

НАКАЗУЮ:
1. ЗаТВерДИТИ паспорти бюджетних програм на 2021 piK по головному

розпоряДникУ коштiв - управлiння охорони здоров'я СумськоТ MicbKoT Ради у
новiй редакцii за наступними кодами програмноI класифiкацii видаткiв та
кредитування (IOIKBK) :



- КПКВК 0710160 <Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у Miclax
(MicTi Кисвi), селищах, селах, об' сднаних територiальних громадах).

2, Затвердити паспорт бюджетних програм rTa 202l piK по головноi\,Iу

розпоряднику коштiв - управлiння охорони здоров'я Сумськоi MicbKoi ради rto

КПКВК 0712|44 <Щентралiзованi заходи з лiкування хворих на цукровий ,га

нецукровий дiабет>.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за провiдним eKoHoпticToM

чентралiзованоi бухгалтерiТ Управлiння охорони здоров'я СумськоТ MicbKoT ради
Супрун Н.Ю.

НачальrIик управлiння

Супрун 787-000

О.Ю.ЧумачеIIко


