
 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 
20.03.2020                                     с.Миколаївка                                         № 36-ОД 

 
Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік 

 

  

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 року № 538-р «Про схвалення 

Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та 

від 23.05.2007 року № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих 

бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 

«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та рішення сорок четвертої сесії 

сьомого скликання Миколаївської  сільської ради  від 23.12.2019 року № 14 

«Про бюджет Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади  на 

2020 рік» (зі змінами, внесеними згідно з рішеннями сорок шостої сесії № 02 

від 10.02.2020 р., сорок сьомої сесії № 17 від 27.02.2020 р., сорок восьмої сесії 

№ 10 від 19.03.2020 року), - 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради Миколаївської 

територіальної громади за наступними кодами програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів виклавши їх 

в новій редакції,  а саме: 

 
1.1. КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))»; 

            

2. Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офіційному сайті 

Миколаївської сільської ради у термін згідно підпункту 3 пункту 12 

рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання Миколаївської  



сільської ради  від 23.12.2019 № 14 ««Про бюджет Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік»». 
 

3. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм підготувати за 

формою, затвердженою наказом  Міністерства фінансів України від 

26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 

змінами) до 20 січня 2021 року  та оприлюднити на офіційному сайті 

Миколаївської сільської ради у термін згідно чинного законодавства. 
 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу  
 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


