
миколдiвськА сIльськА рАдА
СУМСЬКОГО РДЙОНУ СУМСЬКО[ ОБЛАСТI

вIддIл освIти, молодr тА спорту

нАкАз

с.I\4иколаiвка Jф l l3-од08.09.2021

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраТни, розпоряджень
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.09.2002 року JYg 538-р uПро схвалення
Концепцii застосування програмно-цiльового методу в бюджетному процесi> та
вiд2З.05.2007 року JФ З08-р uПро схваJIення Концепцii реформування мiсцевих
бюджетiвD, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 року JЮ 8Зб
<Про деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та
виконання мiсцевих бюджетiв>> (зi змiнами) та рiшення третьоТ cecii восьмого
скликання МиколаТвськоТ сiльськоТ ради вiд 2З.|2.2020 року JФ З9 "Про
бюджет МиколаТвськоТ сiльськоТ територiальноТ громади на 2021 piк", (зi

змiнами, внесеними згiдно з рiшенням четвертоi ceciТ Jф 24 вiд 1 1.02.202l р,,
шостоi сесii М14 вiд 02.04.202| р., сьомоi ceciT J\Ъ19 вiд 06.05.2021 р., дев'ят,оТ
ceciT J\Ъ15 вiд 17.06.2021 р., десятоТ ceciТ JY907 вiд 15.07.2021 р. та дванадцятоТ
сесii J\Ъ20 вiд 26.08.202| р) -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 piK вiддiлу освiти,
молодi та спорту Миколаiвськоi сiльськоТ ради МиколаТвськоТ
територiальноТ громади за наступними кодами програмноТ
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв, виклавши
Iх в новiй редакцii, а саме:

1 .1 . КПКВКМБ 061 1010 кНадання дошкiльноi освiти>;
|.2. КПКВКМБ 0611021 кНадання заг€шьноТ середньоi освiти закладами

заг€шьноТ середньоТ освiти>.

2. Затверлити пасtrорти бюджетних програм на2021 piK вiддiлу освiти,
молодi та спорту МиколаiвськоТ сiльськоi ради МиколаiвськоТ
територiальноТ громади за наступними кодами програмноТ
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв:



2.|. КПКВКМБ 0611181 <Спiвфiнансування заходiв, що реалiзуються за

рахунок субвенцiТ з державного бюджету мiсцевим бюджетам на
забезпечення якiсноi, сучасноТ та доступноi загальноТ середньоТ
освiти "Нова украiнська школа">>;

2.2. КПКВКМБ 061 1 182 <<Виконання заходiв, спрямованих на
забезпечення якiсноi, сучасноi та доступноi загальноi середньоТ
освiти <Нова украiнська школа)) за рахунок субвенцiТ з державного
бюджету мiсцевим бюджетам>;

2.З. КПКВКМБ 0617ЗбЗ <<Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках
здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих
територiй>.

З. Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офiцiйному сайтi
Миколаiвськоi сiльськоi ради у TepMiH згiдно пiдпункту 3 пункту |2

рiшення третьоТ ceciT восьмого скликання Миколаiвськоi сiльськоI

ради вiд 2З .|2.2020 року J\Ъ З9 "Про бюджет МиколаiвськоТ сiльськоТ
територiальноi гром ади на 202| piK".

4. Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдготувати за

формою, затвердженою наказом MIiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
26.08.2014 N 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.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник вiддi Наталiя МАкШЕСВА


