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ВiДПОВiДНО ДО ЗаКОНУ УКП3iни 
11Про Щержавний бюджет yKpaiH и на 2027рiю>,НаКЕВУ MiHicTePcTBa фiнансiв Украiни 

"io 
)о.ов .2014 Ns 8зб ,,про 

деякi питаннязапровадження програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевихбЮДЖеТiВ" ( З ОСТаННiМИ ЗМiнами i доrrо""Ьннями),нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiни вiд 20,09,20l7p, Ns 79З "Про затвердження складових програмноiкласифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв'' (з останнiми змiнами тадоповнеНнями), рiшеннЯ СумсъкОi MicbKoI ради вiд 21 жовтня 202О року м 754s_МР кПро затвердження комплеклсноI Програми Сумськоi мiськоi територiалъноI|ромади <Охорона здороВ'я)) на 202о-2о22 роки>' рiшення Сумськоi мiськоi радиВiД 27 'l1,20l9 РОКУ М5996 . МР пПро.рur;' ё;;;;;i мiсъкоi об,еднаноiтериторiальноi громади <Соцiаль"а. пiдrрr'rпu захисникiв Украiни та членiв ixсiмей>> на 2о2о,2о22 роки) (зi змiнаr"), рi-ення Су*.1*оi MicbKoi ради вiд18,12,2019 рокУ J\ъбt08-мР <Програмu"пiд""щення енергоефективностi вбюджетНiй сферi Сумськоi MicbKoi' о6'еднаноi територiальноi |ромади на 2020-2022 рdки> (зi змiнами), Закону УкраiЪи <Про забЬзпечення рiвних прав таможливОстей жiНок i чолОвiкiв>>, рiшення CyMcbKoi MicbKoi радив вiд 24 грудня2020 року м 
л92 

_ мР ,,Про 6.д*., фr."*оi йiськоi територiальноТгромади на 2021 PiK>>, змiни до розрахунку до плану використання по КПКВК0712152 <IНШi ПРОГРаМИ Та ЗаХОЛ". v 9-Фепl оrоро"" здоров,я>> .ru"o, на 01 .о2.2о21,довiдка до кошторису на 2021 piK .lVst'вiд |'5.О2.2О21 року по КПКВк 0712151<Забезпечення дiялъностi iнших закладiв у сф_епi о*фо"" здоров'я>>, рiшенняСумськоi MicbKoi радИ вiд 24 лютого ?О2l ро*у щ159- МР к Про внесення змiн дорiшення Сумсъкоi MicbKoi ради вiд 24.рУд"" 2О2О року Jф62_ МР кПро бюджетСумськоi MicbKoi . ,.рrrорiальноi .роruд" на 2О21- pio, довiдка про змiни докошторису управлiння охорони злоров'я Сумськоi мiсйоi ъuоrвiд 04.03 .2L2lpo*yNэ9, довiдка департаментУ фiнансiв.по"о*iп и та.ilв9стичiй CyMcbKoi MicbKoi радипро змiни до рiчного розпису бюджету на 202I piK Jф l24 вiд tt.оз.zоz1, виробничанеобхiднiсть лiкуваних установ, рiшення Суr."*оI MicbKoi ради вiд 24 березня202l року м789_ МР <<Про внесення зri" до рiшення CyMcbKoi MicbKoi Ради вiд24ГРУДНЯ 2020 РОКУ Ns62- МР <ПРО бЮДЖет Cyr.i*oi MicbKoi територiалъноi громади



на 202l рiо(зi змiнами), рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд 12 травня 2о2| року
Jф1043- МР КПРО ВНеСенНя змiн до рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд24 грудня
2020 рокУ J\lb62- МР <ПрО бюджеТ Сумськоi MicbKoi ,.p"ropi-bHoi громuд, 

"u202I рiо(зi змiнами), рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд Z0.0s .2о2|:чs t t86_MP
uПро внесення змiн до рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд 24 грудня 2о2о року
Jф62_ МР <Про бюджет Сумськоi MicbKoi територiальноi гром ади на 2O2l рiо(зi
змiнами), рiшення Сумськоi MicbKoi Ради вiд 14.07.2о2| лъ tЪsо-мР <Про ""..."озмiн до рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд 24 грудня 2о2О року }lb62- МР кПро
бюджет CyMcbKoi MicbKoi територiальноi громади на 2O2I рiо(зi змiнами)>>,
рiшеннЯ СумськОi MicbKoi РадИ вiд 2З.о7.202l м 154з_МР кПрО внесення змiн до
рiшення Сумськоi MicbKoi Ради вiд 24 грудня 2о2О року J\ъ6r- МР кПро бюджет
Сумськоi MicbKoi територiальноi |ромади на zбzl рiк>(зi змiнаЙи)>, лист
управлiння охорони здоров'я Сумськоi MicbKoi ради вiд 28.Ов .2о2| J\b24.01._041888,
рiшення виконавЧого KoMiTeTy Сумськоi MicbKoT ради вiд 31.08.2021 м459 <Про
розподiл обсягiв мiжбюджетних трансфертiв з районного бюджету Сумського
району та бюджету Миколаiвськоi селищноi територiальноi .роruд" бюджету
CyMcbKoi MicbKoi територiальноi громади на 202i piK>i, рiшення 

-Cyr."noi 
MicbKoi

Ради вiд 29.09.202I J\9 l921-MP <Про внесення змiн до рi.."ня Сумськоi MicbKoi
Ради Рiд 24 грудня 2020 року м62- мР uПро бюджет CyMcbKoi мiськоi
територiальноi громади на 202l рiо(зi змiнами)>' рiшення Сумськоi MicbKoi ради
ВiД 29.09.202I J\Ъ 1591-МР КПро внесення змiн до рi-е"ня Сумськоi MicbKoT радивiд 18 грудня 2019 року Ns 6108-мР пПро Програму пiдвищення
енергоефективностi в бюджетнiй сферi cyMcbkoi MicbkoT iерйторiальноi' |ромадина 2020,2022 роки>(зi змiнами)>>, рiшення Сумськоi MicbKoi рuд" вiд 27.io.zozt
J\9 2204-МР кПро внесення змiн до рiшення Сумськоi мiськоi'рчд, вiд 18 грудня
2019 рокУ J\b б108-мР uПро ПрограмУ пiдвищення енЁргоеф.*r""rоЁri в
бюджетнiй сферi CyMcbKoi MicbKoi територiальноi громади ,u ZOZO-Z022 рокш(зi
змiнами)>>,

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

розпоряДникУ коштiв - управлiння охорони здоров'я Сумсъкоi MicbKoi Ради уновiй редакцii за наступними кодами програмноi класифiкацii видаткiв .ъ
кредитування (КПКВК):

-КПКВК 0712010 КБаГатОпрофiльна стацiонарна медична допомога
населенню));

_кIIквк 07 |20з0 кЛiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та
новонародженим);

- кпквК 0712100 кСтоматологiчна допомога населенню));
- КПКВК 07l2l11 <ПеРВИННа МеДична допомога населенню, що надаеться

центрами первиннот медичноi (медико-санiтарноi) допомоги);
_ кпквК 0712|51 кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi охорони

здоров'я>;
- кТПкВК0712152 кIншi програми та заходи у сферi охорони здоров'я>;
_ кпквК 0710160 кКерiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi

Киевi), селищах, селах, об' еднаних територiальних громадах)
- кпквК 0717з22 кБулiвництво медичних установ та закладiв>;



-кпквк о7l7збI кСпiвфiнансування iнвестицiйних проектiв, що

реалiзуються за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку),
З. Контроль за виконанням наказу залишаю за провiдним eKoHoMicToM

централiзованот бухгалтерii Управлiння охорони здоров'я Сумськоi мiськоi

ради Супрун Н.Ю.

В.о.начальник управлiння с.я.пАк
-*ъ


