
iиикоJIлiвськл сIлъсъкА рлдА
сумсъкого рлЙсrну CyMCbKoi оБJlАстI

вIд[rл освIт,и, молодI т.л спорту

з 1.08.2022

I{Аклз

с.I\4и ко.паТвка Jф бI-Qд

Прп затверд}кеtI IIя пасllорr-i в
бlоднсетних програм IIа 2022 piK

Вiдповiдrrо до cTaтTi 20 Бюджетного колексу УкраТни, розпоряl(ltiеI{I{яКабiнету МIiнiс,грiв УкраТни вiд l 4.09 .20О2 року Jф 5З 8-р ui-tpo .*,,ur,.,,,,,
КонцеПцiТ засТосуваI{нЯ програмно-цiЛьовогО методУ В бlоджетному процесi>>,
FIаказУ MliHicTepcTBa фiнансiВ УкраТни вiд 26.08.2014 року Jф 8зб <<[[ро де-якi
пи,гання запроВадженнЯ програмно-цiльоtsого методУ складаIIIIЯ.га BиKoI]aIlItr{
мiсl_tевих бюдхсетiв>> (зi змirrами) та рitшенl-tя сiмнадt{ятоТ ceciT BOCl)M()I'O
скликаr{ня I\4иколаi'вськоТ ci.l,tbcbt<oT рали Bi.rr 24.12.2O2l року J\9 4З ''I [рсl
бrОДХtеТ I\4ИКОЛаIвськоТ сiлtьськоТ територiальноТ грома/tи IIа 2022 piK,,, i,riзмiнами, внесен ими згiдно з рiшеr-rням викоLrавчого комiте,гу вiд 1 l .04 .2()22
рокУ J\Ъ 50, виконаIзчоI,о KoMiTeTy вiд 27 ,04.2022 року лГIr 72, BиKOIlaB'IoI.o
KoMiT'eTY вiд 30.05 ,2022 роКу Jф 91, дваllця,гь ;tругоТ cecii' лГ9 14 rзi;t 21 .0].20]]
року та два/1Ilять тpeтboT сесii Jф20 вiл l8.08,2022 року )-

НАкдЗУк):

l . Заr,веР дитИ паспорти бtодlкетних програм tla 2О22 piK вiдлiлу освi,гtt,
молодi ,га спор,гУ I\4иколаТвськоi' сi.цьсt,коi Ради I\4llKo.1tal'tзCt,tttli'
теритОрiа"lrьноТ громалИ за насl,уПнимИ кодами IIpot.paMlltlt'
кJIасифiкаuiТ видаr,кiв ],а креДитуваннЯ мiсrlевих бtоДжеr,iв, u",iлaBIII[.I
Тх в гtовiй р.дtuкr]iТ,, а саме:

1.1.

1.2.

КI]КI]КI\4Б 06 l 10l0 ,<I-Iалання

КГIКВКIиБ 06l l 02 l ,,j-{uлu,rr,,
загаJI ьноТ серелI.I 1,o l' освi,ги > ;

дошrкiл ьноi освir,и>> ;

загальноТ середньоТ освir.и заI(JIаl{alгvl}.l

l ,3, кIlкВкI\4Б 0б l l 7з2l <<Булiвt{иц1,1]о- l ocBiT,rrix ycTa}IoB ,га закltа/{ilз>>.



2. Оrrри"lrЮ/ttt и,I,И паспортИ бюдже.гIIиХ гIроr.раI\4 на офiltiЙtrоrr,лу сай.r.i
VIико"ltаj'вськоТ сiльськот Ради у термiгl згiдгtо гtiдlпуr-lrtr.у 3 пl,i,,,.,., l3
рiшrення сiмнаДцятоТ ceciT восьмого скJIикання N4ико.ltаl'вськоi'
ci,TlbcbKoi ради Bttl 24.12.2021 рокУ Jф 4З "Про бtоджет N/LIKoJIaTllcbKrrj'
сiльськоТ ],ериторiыlьноi гром€uIИ на 2022 piK" ,га заI]аI{].а)(и.l.и l'х .rltliнфорпцаr]iйно аналiтичгrоТ системи уIIравJriнttяl IIJIаI{уваI{IIяN{ l,tl
вLlконанI{ям мiсцевих бюд>кетiв <<LOGICA)) /1о l0 .гrю.гого 2 022 року.

3, Звiти гlро виконання паспортiв бrоджет}lих гIрограм rri.цr.о r,уваl.и .з.t

сРормоЮ, заl,вердженоIО наказоМ N4iгliсr,ерс,гва фirlансilЗ Укjаi'rrи lзi;t
26,08,20l4 Jф 836 <<IIро деякi ГIИ'аНня заrIрова/lхtеtlIlя I]pot,pa'rI()-
цi,гlt,оtзого N,lе,гоllУ сI(JIадаtI}]Я та BиKorIaIltIrI мiсtIевих бlодхtе,t.itз>> (,зi
змiнами),га податИ Тх до фiгrансовоI,о угIравJIittня I\4иксllIаl'lзсt,tссlt'
сiльсt,кот ради у ,гермiltи, визltа.-lеlti lUIя по/tаIIIIя :]t]c,,l(eIIoj. pi.trtor.
бtОДЖе'ГНОТ ЗВiТ'rlОСТ'i. Заван,га)(t,I,ги звi,ги Irpo виI(оIlаIJIля tIасIlор.гirз
бtоднtе,гL{иХ програN4 llo iHcPopMartiйlro анаJ]ir-ичrlоi сисl.с,fuIt.l
управЛiIlня плаrrуВаI{}{яN4,га вИконаНI{яМ мiсt(евиХ бrо/_tllсет.itз <<L()(]I(]A))
Не Пiзнirше 3 робочих днiв пiсля l берез лlя 202З року ,га оIlриJIlоllt{и.гtI
IIа ОфiuiЙНОМУ СаЙТi i\4иколаТвськоТ ci-llbcbKoT раl{и у,гсрrчtill зt-i,,(rtсl
чиIiного закоI{одавства УкраТни.

4, Когr,гроJIь за виI(оI{аIJI"Iям Llього LIаказу заJIиlt]аю за собоtо.

Нач а.п ьн На,гаrl iя N,4AKI IlEC ВАtli. L_ ii. tr
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