
Фiнансове управлiння МиколаIвськоi сiльськоi ради
Сумського району CyMcbKoi областi

нАкАз

04.02.2019

Про затвердженця паспортiв
бюджетних програм на 2019 piK

лlъ 02-пБп

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраТни, розпоряджень
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 14.09.2002 J\Ъ 5З8-р uПро схваJIення
КонцепцiТ застосування програмно-цiльового методу в бюджетному гrроцесi>
та вiд 23.05.2007 J\b 308-р <Про схв€uIення Концепцii реформування мiсцевих
бюджетiв)), накчву MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 Jф 836 <Про
деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та
виконання мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення тридцять першоТ ceciT
сьомого скликання Миколаiвськоi сiльськоi ради вiд 2I.12.2018 JФ 14 кПро
сiльський бюджет МиколаТвськоТ сiльськоi ради на2019 piK>,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на2019 piK вiддiлу освiти,
молодi та спорту МиколаiвськоТ сiльськоi ради Мlиколаiвськоi
територiальноТ громади за наступними кодами програмноТ
класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв:
l . l . КПКВКМБ 06l01 50 <Органiзацiйне, iнформаuiйно-аналiтичне

та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi обласноТ
ради, районноТ ради, районноi у MicTi ради (у разi if
створення), MicbKoi, селищноi, сiльськоi рад>;|.2. КПКВКМБ 061 1010 <<Надання дошкiльноТ освiти>;

1.3. КПКВКМБ 0611020 <Надання загальноТ середньоТ освiти
заг€IJIьноосвiтнiми навч€UIьними закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими
школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами>;

L4. КПКВКМБ 0611150 <Методичне забезпечення дiяльностi
навч€Lльних закладi в> ;

1.5. КПКВКМБ 0б1l161 кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв
у сферi освiти>;

1.6. КПкВКМБ 06l3033 <Компенсацiйнi виплати на пiльговий
проТзл автомобiльним транспортом окремим категорiям
громадян);



L7, КПКВКМБ 0613l40 <Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM
захолiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок
коштiв на оздоровлення громадяно якi постраждали внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи)> ;

1.8. КПКВКМБ 0613242 <Iншi заходи у сферi соцiального захисту
i соцiального забезпечення);

1.9. кПкВкМБ 0615061 кЗабезпечення дiяльностi мiсцевих
чентрiв фiзичного здоров'я населення 'Спорт для Bcix' та
про.ведення фiзкультурно-масових заходiв серед населення
репону);

1.10. КПКВКМБ 06l7|30 <Здiйснення заходiв iз землеустрою).

2, Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офiuiйному сайтi
МиколаТвськоI сiльськоТ ради у TepMiH згiдно пiдпункту 3 пункту |2 рiшення
тридцять першоi ceciT сьомого скликання Миколаiвськоi сiльськоi ради вiд
2t.|2.2018 j\b 14 <Про сiльський бюджет МиколаТвськоТ сiльськоТ ради на
2019 piK>.

3. Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм надати до22 сiчня
2020 року до фiнансового управлiння МиколаiвськоТ сiльськоТ ради
Сумського району Сумськоi областi за формою, затвердженою наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 J\Ъ 83б кПро деякi питання
запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання
мiсцевих бюджетiво (зi змiнами), та оприлюднити Тх на офiцiйному сайтi
МиколаiвськоТ сiльськоi ради у TepMiH згiдно чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього наказу зЕtлишаю за собою.

В.В.Пашкурова


