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Про затвердження звiтiв про
виконання паспортiв бюлжетних
програм мiсцевого бюджету
на 2021 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраТни, розпоряджень
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 14.09.2002 року J\Ъ 538-р <Про схв€uIення
КонцепцiТ застосування програмно-цiльового методу в бюджетному процесi> та
вiд 23.05.2007 року JФ 308-р пПро схв€tлення Концепцii реформування мiсцевих
бюджетiв)), наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 року J\Ъ 836
пПро деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та
виконання мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та пункту 3 наказу вiддiлу освiти,
молодi та спорту МиколаТвськоi сiльськоТ ради МиколаТвськоI територiальноТ
громади вiд 30. |2,2021 року <Про затвердження паспортiв бюджетних програм
на2021 pio-

НАКАЗУЮ:

l. Затвердити Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм
мiсцевого бюджету на 2021 piK вiддiлу освiти, молодi та спорту
МиколаiвськоI сiльськоi ради Миколаiвськоi територiальноi громади за
наступними кодами програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування
мiсцевих бюджетiв, а саме:

1 . 1 . КПКВКМБ 06101б0 <Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у
MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах, територiальних громадах);

1.2. кПкВкМБ 06l 1010 <1Надання дошкiльноТ освiти>;
1.3. КПКВКМБ 0611021 <Надання загальноТ середньоТ освiти закладами

заг€Lпьноi середньоТ освiти> ;

I.4. КПКВКМБ 0б1 l031 <Надання загальноТ середньоТ освiти закладами
заг€Llrьноi середньоi освiти> ;

1.5. КПКВКМБ 0611061 <Надання загщIьноi середньоi освiти закладами
заг€LльноТ середньоТ освiти> ;

1.6. КПКВКМБ 0611141 кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi
освiти>;



I.7. КПКВКМБ 0611181 <Спiвфiнансування заходiв, що реалiзуються за

рахунок субвенцii з державного бrЬджету мiсцевим бюджетам на
забезпечення якiсноi, сучасноi та доступноi загальноi середньоТ
освiти "Нова украiнська школа">>;

1.8. КПКВКМБ 0611l82 кВиконання заходiв, спрямованих на
забезпечення якiсноi, сучасноi та доступноi загальноi середньоТ
освiти <Нова украiнська школа) за рахунок субвенцii з державного
бюджету мiсцевим бюджетам>;

1.9. кПкВкМБ 0611200 <Надання освiти за рахунок субвенцiТ з

державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання державноТ
пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами>;

1.10. КПКВКМБ 0611210 <Надання освiти за рахунок з€шишку коштiв за
субвенцiею з державного бюджету мiсuевим бюджетам на надання
державноi пiдтримки особам з особливими освiтнiми потребами>;

1.11. кПкВкМБ 0бllз033 <<Компенсацiйнi виплати на пiльговий проiзд
автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян>;

|.|2. КПКВКМБ 0611З140 <Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM
заходiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на
оздоровлення громадян, якi постражд€tли внаслiдок Чорнобильськоi
катастроф")о;

1.13. КПКВКМБ 0611З242 <Iншi заходи у сферi соцiального захисту i

соцiального забезпеченняD ;

1.14. КПКВКМБ 0б15061 <Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв
фiзичного здоров'я населення "Спорт для Bcix" та проведення

фiзкультурно-масових заходiв серед населення регiону>;
1 . l 5. КПКВКМБ 061 7321 <Булiвництво- 1 ocBiTHix установ та закладiв>;
1.16. КПКВКМБ 0617325 <Будiвництво споруд, установ та закладiв

фiзичноi культури i спорту>;
|.|7. КПКВКМБ 0б17363 <Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих
. територiй>.

2. Оприлюднити звiти про виконання паспортiв бюджетних програм
мiсцевого бюджету на2021 piK на офiцiйному сайтi МиколаТвськоТ
сiльськоТ ради до З 1 сiчня 2022 року та завантажити Тх до
iнформацiйно аналiтичноi системи управлiння плануванням та
виконанням мiсцевих бюджетiв <LOGICA)) у TepMiH згiдно до lrункту
10 Порядку обмiну iнформацiсю мiж MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраТни
та учасниками бюджетного процесу на мiсцевому piBHi, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 30.08.202| J\Ъ 488 uПро
затвердження Порядку обмiну iнформачiею мiж MiHicTepcTBoM

фiнансiв Украiни та учасниками бюджетного процесу на мiсцевому
piBHi>.

З. Контроль за виконанням цього наказу зЕtлишаю за собою.
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