
миколдiвсъкА сIльськА рАдА
сумського рдйону сумсъкоi оБлАстI

ВIДДIЛ ОСВIТИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ

нАкАз

с.IVlиколаТвка ]ф 155-од02.|2.202]l

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, розпоряджень
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд |4.09.2002 року J\b 5З8-р <Про схв€LIIення

Концепцii застосування програмно-цiльового методу в бюджетному процесi> та

вiд 23.05.2007 року М 308-р <Про схваJIення Концепшii реформування мiсцевих

бюджетiв)), наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 року N9 8зб

кпро деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та

виконання мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення третьоТ ceciT ВОСЬМОГО

скликання МиколаТвськоi сiльськоТ Ради вiд 2З .|2.2020 року JФ З9 "Про

бюджет Миколаiвськоi сiльськоТ територiальноТ громади на 2021 PiK", (зi

змiнами, внесеними згiдно з рiшенням четвертоI cecii Jtfs 24 вiд 1|.02.2021 р.,

шосТоi сесii J\ъ14 вiд 02.04.2021 р., сьомОТ ceciT Jю19 вiд 06.05.2021 Р., дев'ятоТ

ceciT Jю15 вiд 1 7 .о6,2021 Р., десятоТ ceciT JФ07 вiд 1 5.07 .2021 Р., дванадцятоТ ceciT

J1ц20 вiд 26.08.2021 Р., тринадцятоТ сесii Jф21 вiд 2З.09.2021 р., чотирнадцятоТ

сесii Jфl1 вiд 2|.|о.2о21 р., п'ятнадцятоi ceciT JФll вiд 18.11.202| р. та

виконавчого KoMiTeTy вiд 29.||.202| року Nэ 272) -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспортц бюджетних програм на 2021 piK вiддiлу освiти,

молодi та спорту Миколатвськоi сiльськоi Ради Миколаiвськот
територiальноi громади за наступними кодами програмноТ

класифiкацiт видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв, виклавши
Iх в новiй редакцii, а саме:

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



2.

л|

J.

Оприлюднити паспорти бюджетнйх програм на офiцiйному сайтi
МиколаiвськоТ сiльськоi ради у TepMiH згiдно пiдпункту 3 пункту 12

) скликання Миколатвськот сiльськотрlшення третьо1 cecll восьмог(

ради вiд 23 .|2.2О20 року JS 39 "Про бюджет МиколаТвськоi сiльськоТ

територiальноТ громади на 2021 piK".

звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдготувати за

формою, затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТНИ ВiД

26.08.2014 J\Гч 836 uПро деякi питання запровадження програмно-

цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi

змiнами) до 26 сiчня 2О22 року та оприлюднити на офiuiЙномУ саЙтi

МиколаТвськоi сiльськоТ ради у TepMiH згiдно чинного законодавства.

Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.

Наталiя N4АкШЕСВА

4.
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