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нАкАз

с.миколатвка N9 150-оД

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

ВiДПОВiДнО До cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, розпоряджень
КабiНетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 14.09.2002 року Jф 538-р uПро схв€uIення
КОНЦепцii застосування програмно-цiльового методу в бюджетному процесi> та
вiд2З.05.2007 року JФ 308-р кПро схвzulення КонцепчiТ реформування мiсцевих
бюджетiв)), накЕву MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 2б.08.2014 року ]ф S36
КПРО Деякi Питання запровадженця програмно-цiльового методу складання та
ВИКОНаННя мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення третьоi сесii восьмого
скликання Миколаiвськоi сiльськ'оI ради вiд 23.t2,2020 року JФ 39 "Про
бюДжет МиколаiвськоI сiльськоi територiальноТ громади на 2О2| piк", (зi
змiнами, внесеними згiдно з рiшенням четвертоi cecii J\Ъ 24 вiд 1LO2.202l р.,
шостоi сесii Ns14 вiд 02.04.2021 р., сьомоТ cecii J\Ъ19 вiд 06.05.202l р.о дев'ятоi
сесii м15 вiд 17 .06.2021 р., десятоТ cecii J\Ъ07 вiд 1 5.07 .2О21 р., дванадцятоТ cecii
J\Ъ20 вiд 26.08.202t р., тринадцятоТ ceciT лгs21 вiд 2З.09.2О21 р., чотирнадцятоi
ceciTJф11 вiд 2I.T0,2021 р. та п'ятнадцятоi ceciiJф11 вiд 18.11.202l р.) -

НАКАЗУЮ:

l. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 piK вiддiлу освiти,
МОЛОДi Та спорту МиколаIвськоi сiльськоТ ради МиколаТвськоI
територiальноТ громади за наступними кодами програмноI
КЛаСИфiКацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв, виклавши
iх в новiй редакцiТ, а саме:

1.1. КПКВКМБ 06101б0 пКерiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у
MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах, територiальних громадах);

| .2. КПКВКМБ 0б 1 1010 <Надання дошкiльноТ оЪвiти>;
1.3. КПКВКМБ 0611021 <Надання загальноi середньоi освiти закладами

заг€Lльноi середньоi освiти> ;|.4. КПКВКМБ 061l0бl кНадання загальноТ середньоi освiти закладами
заг€LгIьноТ середньоi освiти> ;



1.5. КПКВКМБ 0611141 <ЗабезпеченЁя'дiяльностi iнших закладiв у сферi
освiти>;

1.6. КПКВКМБ 0б11181 <Спiвфiнансування заходiв, що ре€шiзуються за
рахунок субвенцii з державного бюджету мiсцевим бюджетам на
забезпечення якiсноТ, сучасноТ та доступноТ загальноi середньоТ
освiти>;
КПКВКМБ 0611182 <Виконання заходiв, спрямованих на
забеспечення якiсноi, сучасноI та доступноi загальноТ середньоТ
освiти "Нова украiнська школа" за рахунок субвенцiI з державного
бюджету мiсцевим бюджетам>;
КПКВКМБ 0611141 кНадання освiти за рахунок залишку коштiв за
субвенцiею з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання
державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами>;
КПКВКМБ 0617363 <Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках
здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих
територiй>.

2. Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офiцiйному сайтi
Миколаiвськоi сiльськоi ради у TepMiH згiдно пiдпункту 3 пункту 12

Рiшення третьоi сесii восьмого скликання МиколаТвськоi сiльськоТ
Ради вiд2З,|2.2020 року J\Гч 39 "Про бюджет Миколаiвськоi сiльськоТ
територiальноi гром ади на 202l piK".

З. Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдготувати за

формою, затвердженою нрказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни вiд
26.08.2014 J\Ъ 836 <Про деякi питання запровадження програмно-
цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi
змiнами) до 26 сiчня 2022 року та оприлюднити на офiцiйному сайтi
Миколаiвськоi сiльськоI ради у TepMiH згiдно чинного законодавства.

4. Контроль за анням цього наказу з€шишаю за собою.

начальник Наталiя МАКШЕСВА
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