
нАкАз

с.МиколаIвка

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, розпорядження
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |4.09.20о2 року Ng 538-р кПро .""-."""
КонцепЦii застосУваннЯ програмно-цiльового методу в бюджетному процесi>,
накЕвУ MiHicTePcTBa фiНансiВ УкраiЪИ вiд 26.08.2Ol4 рокУ Jф s36 <Про деякi
питання запровадження програмно-цiльового методу скJIадання та виконання
мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення сiмнадцятоi cecii восьмого
скликанНя Миколаiвськоi сiльськоi Ради вiд 24.12.2021 року j\Гч 4З ''Про
бюджет Миколаiвськоi сiльськоi теРиторiальноi громади на 2022 piK'',

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2О22 piK вiддiлу освiти,
молодi та спорту Миколаiъськот сiльськоi Ради Миколаiвськоi
територiальноТ громади за наступними кодами програмноТ
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв:

1.1. кпквкМБ 0б10160 <Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi уMicTax_(Migi Ц""ri), селищах, селах, територiал jних громадах) ;I.2. КПКВКМБ 0611010 <Надання дошкiльноТ оЪвiтп;
1.3. кпквкМБ 0б11021'кНадання загальноi середньоТ освiти закладами

загальноI середньоi освiти> ;

1, .4. кпквкмБ 061 103 l <Надання загальноi середньоi освiти закладами
загальноi середньоТ освiти> ;

МИКОЛДiВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
сумського рАЙону cyМcbкoi оБлАстI

вI/t/цл освIти, молодI тА спорту

кПкВкМБ 0611070 <Надання позашкiльноТ освiти закладами
позашкiльноi освiти, заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми>;кпквкМБ 06]lll41 <Забезпечення дiяльносii iнших закладiв у сферi
освiти>;

I.7. кпквкМБ 061lз033 <Компенсацiйнi виплати на пiльговий проiзд
автомобiльним транспортом окремим категорiям громадянD;

1.5.

1.б.

01.02.2022 Jф 10-од



1.8.

1.9.

КПКВКМБ 0б113140 <Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM
заходiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на
оздоровлення громадян, якi постражд€tли внаслiдок ЧорнобильськоТ
катастроф")u;
КПКВКМБ 061|З242 <Iншi заходи у сферi соцiального захисту i
соцiального забезпечення)) ;

1.10. КПКВКМБ 0615061 <Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв
фiзичного здоров'я населення <<Спорт для Bcix>> та проведення

фiзкультурно-масових заходiв серед населення регiону>.

2. Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офiцiйному сайтi
МиколаiвськоТ сiльськоi ради у TepMiH згiдно пiдпункту 3 пункту 13

рiшення сiмнадцятоi cecii восьмого скJIикання МиколаiвськоТ
сiльськоi ради вiд 24.|2.202I року J\b 43 "Про бюджет МиколаiвськоТ
сiльськоi територiальноi громади на 2022 piK" та завантажити iх до
iнформацiйно аналiтичноi системи управлiння плануванням та
виконанням мiсцевих бюджетiв <LOGICA> до 10 лютого 2022 року.

Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдготувати за

формою, затвердженою HaKztзoM MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд
26.08.2014 JЮ 83б <Про деякi питання запровадження програмно-

цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв> (зi
змiнами) та подати iх до фiнансового управлiння МиколаТвськоТ
сiльськоi ради у термiни, визначенi для подання зведеноi рiчноТ
бюджетноТ звiтностi. Завантажити звiти про виконання паспортiв
бюджетних програм до iнформацiйно аналiтичноi системи

a
J.

управлiння плануванням та виконанням мiсцевих бюджетiв (LOGICA))
не пiзнiше 3 робочих днiв пiсля 1 березня 2023 року та оприлюднити
на офiцiйному сайтi МиколаТвськоi сiльськоi ради у TepMiH згiдно
чинного законодавства УкраТни.

4. Контроль за виконанням цього наказу зulJIишаю за собою.
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