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ВIДДIЛ ОСВIТИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ
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Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 2О Бюджетного кодексУ Украiни, розпоряджень
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |4.09.2002 року N9 538-р <Про схваJIення

КонцепЦiТ застосУваннЯ програмНо-цiльового методу в бюджетному процесi> та

вiд 23.05 .2оо7 рокУ JФ 308-р кПро схв€UIення Концепrrii реформування мiсцевих

бюджетiвu, ,u**y MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 2б.08.2014 року }г9 8зб

<про деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та

""*о"ur"я 
мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення треТЬОi ceciT ВОСЬМОГО

скликання Миколаiвськоi сiльоькоТ Ради вiд 23.12.2020 року Jtlb 39 "Про

бюджет МиколаТвськоi сiльськоi територiальноi громади на 2021 PiK", (зi
змiнамио внесениМи згiдно з рiшенням четвертоТ ceciТ м 24 вiд 1|.02.2021 р.,

шосiоi ceciT N914 вiд 02.04.2о21 Р., сьомОТ cecii Js19 вiд 06.05.202| Р., дев'ятоТ

сесii Jysl5 вiд 17.06.2о21 р., десятоi сесii }lb07 вiд 15,07.2021 р., ДваНаДЦЯТОТ cecii

J\b20 вiд 2б.08.2о21 р., ,р"ruл,Jtятоi сесii Ns21 вiд 23.09.2021 р., чотирнадцятоТ

сесii Ns1l вiд 2|.|0.202l р., п'ятнадцятоi ceciT N9l1 вiД 18.11 .202| Р.,

виконавчого KoMiTeTy вiд 29. |1.2о21 року Ns 272 та шiстнадцятоТ сесii J\Ъ3 вiд

16.|2.202l р.,) -

НАКАЗУЮ:

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

11aоподi та спорту Миколатвськоi сiльськот Ради Миколаiвськот

територiальнот громади за наступними кодами програмнот

кгасифiкацii видаткiв.та кредитування мiсцевих бюджетiв, виклавши

iх в новiй редакцii, а саме:

1.1. кпквкМБ 0б10160 <Керiвництво i управлiЧНя у вiдповiднiй сферi у
MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах, територlаJIьних громадах);

|.2. кПкВкМБ 0б110l0 кНадання дошкiльноТ освiти>;
1.з. кпквкМБ 061102l <Надання заг€шьноТ середньоТ освiти закладами

загzLльноТ середньоi освiти>;



|.4. ItпквкМБ 0б11141 <Забезпечення.дiяльностi iнших закладiв у сферi

освiти>;
кпквкмБ 0611200 <Надання освiти за рахунок субвенчiТ з

державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання державноi
пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами>);
кпквкмБ 0615061 кЗабезпечення дiяльностi мiсцевих tteHTpiB

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

фiзкул"rурно-масових заходiв серед населення регiону>.

оприлюднити паспорти бюджетних програм на офiчiйному сайтi

Миколаiвськоi сiльськоi Ради у TepMiH згiдно пiдпункту 3 пункту 12

рiшення третьоi cecii восьмого скликання Миколаiвськоi сiльськоi

ради вtд2З.|2.2О20 року Jф 39 "Про бюджет МиколаiвськоТ сiльськоТ

територiальноi громади на 2021' piK".

звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдготувати за

формою, затвердженоЮ нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд

26.08.2014 Ns 83б кПро деякi питання запровадження програмно-

цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi

змiнами) до 26 сiчня 2О22 року та оприлюднити на офiцiйному сайтi
Миколаiвськоi сiльськоi Ради у TepMiH згiдно чинного законодавства.

Контроль за виконанням цього наказу з€tлишаю за собою.
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