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ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
...# 4 ? ,  № . Л & Л /______  ТУ, Л 'У / _______

Про внесення змін до розпорядження 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 12 лютого 2021 
року № 61 «Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», рішень Київської міської ради 
від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі 
змінами від 22 квітня 2021 року № 574/615, розпорядження Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2021 року № 35 
«Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок 
бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній 
адміністрації» зі змінами від 16 серпня 2021 року № 483, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 18 серпня 2021 № 1784 "Про розподіл обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій":

Унести зміни до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 12 лютого 2021 року № 61 «Про затвердження 
паспортів бюджетних програм на 2021 рік», а саме:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік по головному 
розпоряднику бюджетних коштів -  Шевченківській районній в місті Києві 
державній адміністрації у новій редакції, що додаються:

Код Програмної
№ п/п

- .........

класифікації
видатків

І Іайменування бюджетної програми

1.1 4910160 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті
Києві державною адміністрацією

1 ^ ' 4916011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду



.44 4917363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступників голови Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
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