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миItолАiвсьlсА сIJIьськл рлlи
сумсьItого рдйону сумськоi оБJIлстI

вIдцJI освIт,и, моJIодI ,гл спорту

нлклз

с .l\4 и Ko.1t аТв ка Jф ]_0-Qд

Про затверд)ке}IIIя Itаспортiв
бlоджетIIих програм IIа 2022 piK

[Jiдповiдно до cTaTTi 20 БюджетIJоI-,о кодексу УкраТни, розrlоряl{)ксIItlrI
Кабiнету N4iнiс,грiв УкраТrlи rзiд l4.09 .2002 року Jф 5З8-р <<I-Ipo cxl]alJIeI{tlrl
ItогrцепцiТ застосування програмно-цiльового методу в бlол>ке,гному llpol(eci>>,
наказу lr,4iHicT,epcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014 року ЛГа В36 <<I Ipo l(eяrr<i

питаннrI запровадrl{еFIня програмно-цi.llьового меl,оду складан},Iя ,га ви Kotltlli Ilrl
мiсцевих бюдrкетiв>> (зi змiгrами) та рirшеttгtя сiмнадця,гоI cecii'BocI)Mo1,o
скликання I\4иколаТвськоТ сiльськоТ рали вiдt 24,12.2021 por<y .,ф 13 "IIро
бtоджет I\4ико"тtаТвськоТ сiльськоТ 'територiа.lrьноТ громади [Ia 2022 piK", (,зi

змiнами, внесе[Iими згiдно з рiшенням виконавчого комi,ге,г1, вi.ц l 1.04.2022
року.ЛГ9 50) -

НАкАЗУК):

l . Заr,вер дити Ilаспор,ги 'бrоджетних програм IIа 2022 piK Bi.,tlti.lry, освi,гt.t,
молодi ,га сl]ор,гу IVIиколаТвськоТ сiльськоТ рали N,{иксl,гlаtl'llськоТ
територiалъгrоТ громади за наступними кодами пpot,paMltcli'
класифiкацiТ видаткiв та кредитуванIIя мiсl{евих бtоllжеr,iв' l]икJIавIIIи
Тх в новiй редакцiТ, а саме:

1 . 1 . КПКВКI\4Б 06l 1010 <<Налаt{ня лоLlrкi,ltьгlоТ освir,и>>;
| ,2. КГIКВКIV{Б 06l l 021 <<[-Iадання заI,аJIьноТ середr]ьоj' освir,и ,]aK,IIa/(tl]\4 

t.{

загаJIьIlоТ середн ьоТ освiти>>.

2, Затвер ди,ги паспорти бiод}кетних програм на 2022 piK Biдtlti",l1, сlсвi,l,и.
молодi та спорту IvIиколаТвськоТ сiльсt,коТ рали I\4иколаТвськоi'
тери,горiа;lьttоТ громадI и за }rаступIIими кодами проI,рамноТ
класисРi Kar tiT вида,гкiв та кредитуваrIIIя м iсtlевих бlод>ttе,гi в :



2,1 . КГIКВКIИБ 06ll200 кFIаданllя,освiт,и за рахуIIок субrзеrrrtil' ,з

дер}I(авного бrодхtету мiсцевим бrодIlке,гам на LrаllаIl}lя /lepiltaBllol'
гtiдтримки особам з особливими освiтгtiми поr,ребами>>;

2,2. КIlКВКlvtБ 061 l2|0 кНадання освir,и за рахунок заJ]иII]ку tсоttt,гiв за
cyбBer-rrlicto з державIlого бtод>lсету мiсцевим бtодrкетам I{a LIaltctI{lIrI

/{epжaBtloT пiд,гримки особам з особливими освi,гtliми гlо,гребам лt>>.

Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офiuiйr-rому сай,r,i

МиколаТвськоТ сiльсъкоi ради у TepMiH згiдно пiдllункту 3 пуFtкl,у l3
рiшення сiмнадцятоТ сесiI восьмого скликання МиколаТвськоТ
сiльськоТ ради вiд24.|2.202l року J\b 43 "Про бtоджет МиколаТвськоТ
сiльсьtсоi територiалъноТ громади на 2022 piK" та завантажити Тх до
iнформацiйно аналiтичноТ системи управлiння плаI{уван}tям ],а

виконанням мiсцевих бюджетiв (LOGICA) до 10 лютого 2022 року.

Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдгоr,увати за

формою, затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни rзizt

26.08.20l4 N9 83б uПро деякi питання запровадження програмно-
цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюдя<етi в>> (:з i

змiнами) та подати Тх до фiнансового управлiньtя It4ико.lt'аТвськоТ
сiльськоТ ради у термiни, визначенi для подання звеlIеноТ рiч rroT

бюджетноI звiтностi. Завантажити звiти про виконання пасгtортiв
бюджетних програм до iнформацiйно аналiтич ноТ сисl,ем и

управлiння плануванням та виконанням мiсцевих бrодrкеr,iв <<L,O(jI(]A))

не пiзнiше 3 робочих днiв^пiсля 1 березня 202З року та оприJIIодIIити
на офirriйному сайтi МиколаТвсъкоI сiльськоТ ради у ,гермil-л зt,i/ttrо
чинного законодавства Укратни.

4. Коrrтроль за виконанI]ям цього наказу залишаю за собоtо.

Начальник вiддi.llу I-Iа,га.lr iя N4дKI I IГlСВл
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