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Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, розпоряд)(ення
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.09 .2002 року Jф 538-р кПро схвалення
КонцепцiТ застосування програмно-цiльового методу в бюдтсетноNlу гlpotteci>>.
наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.20|4 року Jф 8Зб ,,Про .ltеякi
питання запровадх(ення програмно-цiльового методу складання та викоFIа}{Llя
мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення сiмнадцятоi' ceciT восьмого
скликання МиколаТвськоТ сiлъськоi ради вiд 24 .l2.202l рок1, ЛЬ 43 " Про
бюдхсет МиколаТвськоi сiльськоi' терl4торiа-гlьноi' гроN,lа/tи lJa 202] piK". (li
зплiнаltли, внесени]\,Iи згiдно :] pirrleHt{яI\4 B}lKot-|aBtlot,o коl\4ir,е,гу But ll 01 2()]]
року JrГg 50, виконавчого KoMiTeTy вiд 27.04.2022 року Nl 72, та вико}jавчOго
коплiтету вiл 30.05 ,2а22 року Nэ 91) -

НАКАЗУ[о:
I. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 piK вiллiлl}, ocBiT,tt.

плолодi та спорту - Миколаi'вськоi' сiльськоТ ради Миколаiвськоi'
територiальноТ громади за наступним и кодам и програм ноТ
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюд>rсетiв, викrlаRшlLt
Тх в новiй релакшiI, а саМе:

КПКВКМБ 06 l l200 uНадання освiти за paxy}lol{ субвегrrtii' з
дер}кавного бюлх<еТу мiсцевиtl,t бюдirсетаi\,I на надання дер){(аtlгlсli'
пiлтримки особа]\{ з особливими освiтнiми потребами>>.

Оприлюднити паспорти бюдхсетгIих гIрограм Lla o(lirrr йнопt\, салi,r r

N4иколаi'вськоi' сiлlьськоi ра/lи у тершлitl :згiдно гliдпуt-lк],)/ З пv,llKl,y lЗ
рiшення сiмнадцятоТ сеgiI восьмого скликання N4икоltiti'tзськсlt'
сiльськоi рали вiд 24.12,202l року Nq 43 "Про бюд>ltет IVIико.паi'вськt,lt
сiльськоТ територiальноТ громади на 2022 piK" та зава}tтажиl,и i'x .itt..l

iнформацi,лirrо анаJI iтичноi' си стем и упра вл iгl tl я пл а rIч RаLI }lrl i\,t ,t а

викоt{анням плiсцевих бюдхсетiв KLOGICA>> до l0 rlrо,гог,о 2022 року
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з. Звir,и про вико}tання гlаспорт,iв-бюд>ltе,гних програМ гriдгсl,гуватt,l зzI

формою, затверд)кеною наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд
26.08.20l4 J\b 836 ,,Про деякi питання запровад)кення програN,{но-

цillьсll]ого методу складання та виконанFIя мiсцевих бюдiltетiв>> (зi

:змiнашл и ) та подати iх до фiнансового управлiння I\4иколаТвськоТ

сi.гlьськоI ради у ,герN,Iiни, визначенi для подання зведеFlоТ pi,tгtoT

бюд1сетноТ звiтностi. Заванта}кити звiти про виконання паспортiв
бюджотних програм до iнформацiйно аналiтичноi систем и

управлiння плануванFIям та виконанням мiсцевих бюд>ttе"гiв кLОGIСД)
не пiзнiше 3 робочих днiв пiсля l березня 2023 року та оприлlод1-1ити

на осРiшiйношлу сайтi МиколаiвськоТ сiльськоI ради у TepMiH згi.цl-tо

чи н ного законодавства Украiни.

Контроль за виконанням цього наказу заJIиlлаю за собою.

Наталiя МдI(ШЕ,сItд
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