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Про затверджен}rя паспортiв
бюджетlrих програм на 2022 piK

вiдповiдно до статгi 20 Бюлжетного кодексу украiни, розIIоряджеij Ilя

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 14.09.2002 року Nч 538-р <Про схвалення

КоrrцепцiТ застосуваннЯ програмно-цiльовогО методУ в бюдже,гtrому процесiя,

наказу MiHicr"p.ruu фiнансiв Украiни вiд 26.08,2014 року N9 8Зб кПро,,1еякi

питання запровадження програмно-цiльового методу складання та виконаIlllя

мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення сiмtIадцятоi cecii BocbMo1,o

скликання Миколаiвськоi сiльськоi ради вtд 24.|2,202l року Nл 43 "Ilpo'

бrоджет Миколаiвськоi сiльсько-i територiа;rьноi громади на 2022 piK", (зi

змiнами, внесеними згiдно з рiшенням l]иконавчого комiте,гу вiд l 1.04.2022

року Nл 50, та виконавчого KoMiTeTy вi,д27.04,2022 року N9 72) -

НАКАЗУЮ;

i. Затвердити паспорiи бtоджетних програм на 2022 piK вiлдiлу освi,ги,

молодi та спорту. Миколаiвськоi сiльськот ради Мико;rаiвськот

територiальноi громади за наступними кодами програмtrоТ

класифiкаuiт видаткiв та кредитування мiсцевих бюдrкетiв, викJlавuIи

Тх в новiй релакчii, а саме:

1,1. кпквкмБ 06110j1 кнадання загшlьнот середньоi освir,и закла,цами

загальноТ середньоТ освiти>.

2. Оприлюлнити пасп.орти бюджетних програм на офiчiйному сай,гi

МиколаiвськоТ сiльськоi ради у TepMiH згiдно пiдпункту 3 пункту l3

рiшення сiмнадцятоi cecii восьмого скликання Мико:tаiвськот

iiльськоi ради вiд 24.12.20211 року Nэ 4З "Про бtоджет МиколаТвськоТ

сiльськоТ територiальноi громади на 2022 piK" та завантажиr,и iх /to

iнформашiйно - аналiтичноi системи управлiння плануваIIням l,а

u"no|,u",,"' мiсцевих бюджетiв кLоGIСд> до 10 лютого 2022 року.



3. Звiти про виконання паспортiв бюджетних програм пiдготувати за

формою, затвердженою наказом lVlirricTepcTBa фiнансiв УкраТни rзi:t

26.08.2014 J\Ъ 836 кПро деякi питаI]ня запроваджеI-IFIя програмFIо-

цiлъового методу складання та виконання мiсцевих бtодх<е,гiв>> (зi

змir-лами) та подати Тх до фiнансового управлiння IV{ико.ltаiвськоТ

сiльськоТ ради у термiни, визначенi для подаFIFIя зве/{еноТ рiч ttоТ

бюдхtетноТ звiтностi. Заванта}кити звiти про виконаIJr{я пасltор,гiв
бюдхtетних програм до iнформацiйно аналiтичноТ сисl'е]\{ и

управлiння плануванням та виконанням мiсцевих бюлжет,iв <<I-O(jlCA>)

не пiзнiше З робочих днiв пiслtя 1 березня2O2З року ,га оприJIIо/lнити
на офiuiйному сайтi Il4иколаТвськоТ сiльськоТ ради у,гермiн згi/-lгtо

чинного законодавства УкраТни.

4, Itоrrтроль за виконанням цього наказу залишаю за собоtо.
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