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[lpo затверджеtl}lя пасllорr,iв
бlолжеr,lrих програм lla 2022 piK

I]iдrlовiztно до стат,гi 20 ljюджет,н<ll,о Ko/leKcy УкраТllи, ро]I]оря.rt)iсIlllя
Кабillс,гу N4irriс,грiв УкраТllи Bizl l4.09.2002 року ,Цl 538-р <<IIро схl]il,1сIIllя
Коtlltегlt(iТ засr,осуванI-1я проI,рамttо-tti,ltьсlвоI,о мсl,о/lу I} бlо,,lжс гttо\l\, Itptltlcci,,.
lIаказу Mirricl,cpcтBa tPilratlciB Ук1,1аi'llи lзi,,l 26.0B.20l4 poKr,, ,\fir 8j(l <<lIptl ,tсякi
IIитаIlIiя заI]рова/lжеtILIя tlpoI-paMllo-tli.llbt-lBoI,o мсто/(у скJ]аjlаtllIя ,га вLlкоllаlIIlя
мiсltсвих бюджет,iв>> (зi змittами) l,a pitttctlllя сiмtlа/lttя,гоТ ccciT B()cIl]\,l()I ()

скJIикаIIня N'IиколаТвськоТ сiльськоТ ра/{и Bilt 24,12.202l року Jt[rl 4j "Ilptl
бrоджеr- МиколаТвськоТ сiльськоТ териr,орiальltоТ I,ромаilи IIа 202] piK". (зi

змiнами, l]IJссеllими згi/ltrо з рitшеltltям викоIIавчоl,о комi,ге,гу lзi,,t l l .()'1,2()2]

року JYl 50, t]икоIIавчого комi,гс,гу Bi.lt 27,04,2022 року JYr: 12, l]икоIIаl]ll()I,()

комi,геr,у вiл 30.05.2022 року J\9 91 ,га /lвtl,]tI(яl,L /lpyl,oT ceciT Лl,rl4 Bi:l 21.07.]0]]

р)-

tIдКАЗУК):
l. Зат,lзер.rtити пасItор,ги бrо.lt>ке1,IIих tIpol,paM lla 2()22 piK Bi;t,,ti.lI), ()сtзitlt"

Mo.1lo/ti ,га сIlорту I\4иколаТlзськоt' ci.lll,cl,KcrT ра/lи Миксr;tаl'tlсьt<оl'

територiа"llьrtоТ t,рома/lи за llасl,уllLими Ko/til]\1lI Itlltrt lrllцtttttl'
кlrасифiкаltiТ виllаr,кiв lа крс/lиl,уI]аIl}lя мiсllсrзлlх бttti tiltc,liB, t]1.1K.IilIJlIll1

Тх в rlовiй pe.rtaKItij', а самс:

l .l . КLIКI]КМБ 061 10l0 KI Iа/lаIIIlя /lotltKillbttoT ocBiтll>;
l .2. KI lКВКN4Б 061 l02l KI Iадаltня з&I,пJIIltIоТ серсдrrьоТ освil,и зак.,Iа;rlil\l t{

загаJI bI{oT середrr ьоТ ос вi,ги>,
1.3. КIIКl]КN4Б 06l l3l40 <оз.,tороt]JlсIItIя,га вi/1llt-lчt4ltок .,tiIcii (Kpirr

захоltiв з оз/]ороl]JlсtItlя лir,сй, lrto з:liйсlltоlоr,l,ся за pax),lloK коtlt,litз tlit
оз/lоровле}ItIя I-рома/tяII, якi ttос,гражiIаJIи I]IIacJliltoK LIорttсlби,rtl>с},коl'

ка,гас,грофи )u.

2. Оприлюднити паспорти бю/]жетltих гlроI,рам на офiltiйrrому сай l i

МиколаТвськоТ сi.пьськоТ ра/lи у r,epMiH згiztно rti7ltlyttKтy 3 lryrrKтy lj



рiшtеllня сiмнадцятоi ceciT восьмого скликанFIя Миколатвськот
сi"пьськоТ Ради вiд 24.12.2О21 року J\b 4З "Про бюджет МиколаТвськот
ci"rlbct,KoT ,гериторiа;IьноТ громади на 2022 piK'' та завантажити Т* ltoiнформаrtiйнО аналiт,ичноТ сис'еми управлiння плануван}lям ,I.a

l]иконанням мiсtlевих бюдже,riв <LоGIсд> до l0 лютого ZOZZpoKy.

3. Звiт,и .po виконання гIаспортiв бюджетних програм пiдl.отува,ги за
формою, зат,верлженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни Bi.rt26,08,20l4 J\! 836 <l Ipcl деякi пи'ання Ъuпро"uдженttя [poIpaMFIo-
lli,lIьового ме,гоllУ скJIа/_tання та виконання мiсцевих бюджеr.iв> (зiзмiнами) т,а I1одати Тх до фiнансового управлiння МиколаТвськоi
сiльськоТ ради У т,ермiни, визначенi для подання зведеноТ рiчноТбюлже,гноТ звiтност,i. Завантажити звiти про виконання паспортiвбюджетниХ Ilрограм до iнформацiйно аналiтичнот системи
управлir-rня Ilлануванням та викоЕанням мiсцевих бюджетiв (LоGIСл>
не tliзнiшlе З робочих днiв пiсля l березня 2о2з року та оприлюдIIитина офiцiйному сайтi МиколаТвськоТ сiльськоi Ради у T"pMin згi2lttо
ч ил{1,1оI,о законодавс.гва УкраТни.

4. Kotгl,pollb

llача",lьllик Bi;

l{bol,o наказу заJIишаю за собо16.

}Iаталiя IиAKlIlE€BA


