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нАкАз

с.миколатвка J\b 1 1-од

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраiЪи, розпоряджень
Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни вiд |4.09.2002 року Jф 5З8-р uПро схвалення
КонцепцiТ застосування програмно-цiльового методу в бюджетному процесi> та
вiд 23.05.2007 року J\гl З08-р uПро схвалення КонцепцiТ реформування мiсцевих
бюджетiв)), наказу lVIiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 26.08.2014 року JФ 836
uПро деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та
виконання мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення третьоТ ceciT восьмого
скликанця МIиколаТвськоТ сiльськоТ ради вiд 23.|2.2020 року JФ З9 "Про
бюджет lVlиколаТвськоТ сiльськоТ територiальноТ громади на 2021 piK", -

НАКАЗУIо:

1. Затверлити паспорти бюджетних програм на 2021 piK вiддiлу освiти,
молодi та спорту МиколаТвськоТ сiльськоТ ради МиколаТвськоТ
територiальноТ громади за наступними кодами програмноi
класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв, а саме:

1.1. КПКВКМБ 06l01б0 кКерiЬництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у
MicTax (MicTi Кисвi), селищах, селах, територiальних громадах));

1 .2, КПКВКN4Б 061 1010 кНадання дошкiльноТ освiти>;
l .3. КПКВКN4Б 061 1 02 l <Надання загальноТ середньоТ освiти закладами

заг€IJIьноТ середньоТ осв iти> ;

1.4. КПКВКМIБ 06110З1 кНадання загальноТ середньоТ освiти закладами
загальноТ середньоТ освiти> ;

1 .5. КПКВКN4Б 06 l l l4 1 кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi
освiти>;



КIIКВКМБ 0б11200 кНадання освiти за рахунок субвенltii з

державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання державноТ
пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами>;

КIIкВкМБ 0б113033 кКомпенсацiйнi виплати на пiльговий проiЪл
автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян);

КПКВКМБ 06113140 кОздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM

заходiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на
оздоровлення громадян, якi постражд€lли внаслiдок ЧорнобильськоТ
катастрофr)u;

КПКВКМБ 06 ||З242 кIншi заходи у сферi соцiального захисту i

соцiального забезпечення) ;

1.10. КПКВкI\4Б 06i5061 <Забезпечення дiяльностi мiсцевих чен,грiв

фiзичного здоров'я населення 'Спорт для Bcix' та проведення

фiзкультурно-масових заходiв серед населення регiону>.

2. Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офiчiйному сайтi
МиколаiЪськоТ сiльськоI ради у TepMiH згiдно пiдпункту 3 пункту |2

рiшення третьоi ceciT восьмого скликання МlиколаТвськоТ сiльськоТ

ради вiд 2З.|2.2020 року JФ 39 "Про бюджет МIиколаТвськоТ сiльськоТ
територiальноi громади на 2021 piK".

З. Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдготувати За

формою, затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд
26,08.20l4 лг9 836 uПро деякi питання запровадження програмно-
цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi

змiнами) до 26 сiчня 2022 року та оприлюднити на офiцiйному сайтi
МиколаТвськоТ сiльськоТ ради у TepMiH згiдно чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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