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ГIро затвердження паспорта
бюджетноТ програми на 202l piK

Вiдповiдно до КонститучiТ УкраТни, Бюджетного кодексу УкраТни, наказу
l\4iHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26 серпня 2014 року N9 8Зб uПро деякi
питання запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання
плiсцевих бюджетiв", рiшень КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 18 грулня 2018 року
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вiд 24 грудня 2020 року Np 24124 кПро бюджет MicTa Киева на 2021 piK>,
24 грудня 2020 року J\b 2312З uПро Програшry економiчного i соцiального
розвитку м. Кисва на 202|-2023 роки", розпоряджень виконавчого органу

КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) вiд 28 сiчня
2021 року М 101 кПро Програму економiчного i соцiального розвитку м. Киева
на202|-202З роки)), вiд 17.1|.2021 JЪ 2384 uПро перерозподiл видаткiв бюджеry
природних pecypciB
MicTa Киева, передбачених Управлiнню екологiТ

та

виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстраuiТ) на 202l piK>.
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