
миколдiвськА сIльськА рАдА
сумсъкого рдйону сумсъкоi оБлАстI

ВIДДIЛ ОСВIТИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ

нАкАз

с.N4иколаТвка J\b 90-од26.07.202|

Про затверджеIIIIя паспортiв
бlоджетrlих програм на 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраТни, розпоряд}кень
Кабiнету I\{iHicTpiB УкраТни вiд |4.09.2002 року JЮ 538-р uПро схваЛенНЯ

Концепцii застосування програмно-цiльового методу в бюджетному проuесi> та

вiд 23.05.2007 року JФ 308-р пПро схвалення КонцепцiТ реформування мiсцевих
бюджетiв)), наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 року Jю 836

<про деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та

виконання мiсцевих бюдх<етiв> (зi змiнами) та рiшення третьот ceciT восьмого

скликання МиколаiвськоТ сiльськоТ ради вtд 2З.|2.2020 РОКУ JYЭ З9 "ПРО

бюджет МиколаТвськоТ сiльськоТ територiальноi гроМаДИ На 2021 PiK", (Зi

змiнами, внесеними згiдно з рiшенням четвертоТ ceciТ Js 24 вiд 1|.02.2021 р.,
шостоТ ceci{ Js14 вiд 02.04.2021 р., сьомоi ceciT J\Ъ19 вiд 06.05.202l р., ДеВ'ЯТОТ

ceciT Jфl5 вiд 17.06.2021 р. та десятоi ceciT ]\ъ07 вiд 15.07.2021 р.) -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бrоджетних програм на 2021 piK вiддiлу освiти,

молодi та спорту Миколатвськот сiльськоi Ради Миколатвськот

територiальноТ громади за наступними кодами програмноТ

класифiкацiт видаткiв та кредитування мiсцевих бrоджетiв, виклавши

Тх в новiй редакцiТ, а саме:

1.1. кпквкN4Б 0б11021 кНадання загальноi середньоТ освiти закладами
загальноi середньоТ освiти> ;

| .2. КПкВКI\4Б 0б 17З21 i<Будiвництво- 1 ocBiTHix установ та закладiв>.

2. Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офiцiйномУ сайтi

МиколаТвськоi сiльськоТ ради у TepMiH згiдно пiдпунктУ 3 ПУНКТУ |2

рiшення третьоТ ceciT восьмого скликання Миколаiвськоi сiльськоТ

ради вtд2З,|2.2О2О року Jф 39 "Про бюджет Миколаiвськоi сiльськоТ

територiальноТ громади на 2021 piK".



з. Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдготувати за

формою, затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд

26.08.2014 },lb 83б <Про деякi питання запровадження програмно-

цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв> (,i
змiнами) до 26 сiчня 2022 року та оприлюднити на офiцiйному сайтi

МиколаТвськоТ сiльськоТ Ради у TepMiH згiдно чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник вiддiлу Наталiя МАКШЕСВА


