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микоJIлiвськА сIльськл рл/{л
сумського рлйсrну CyMCbKoi оБJIдстI

вIддIл освI,ги, моJIодI т,л CIloPTy

01.11.2022

tIлкАз

с .I\4 и Ko.1t аТв ка лгg 102-011

Про затвердження паспортiв
бlоджетIIих tIрограм lla 2022 pirc

Вiдповiдно до стат,гi 20 Бюджетного Ko/leKcy УкраТн и', розI]оря/t)(еIi I{rI

Кабiнету Vliнiстрirз УкраТгrи вiд l4.09.2002 року JЮ 5З8-р <<IIро схваJIеItIlя

КонrtегrцiТ застосуваI-Iня програмно-цi.тIьового метолу в бlод>ке,гIrому IIpotlcci>>,

наказу VliHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.20l4 року ЛГ9 836 <<I [ро ,tсякi
питання запровадження програмно-цiльового методу скла/lаt{tlя,га викоtjаIIllr{

мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рirшенгtя сiмt-tа/lttrl,гоТ ceciT BocI)M()I,o

скликання N4иколаТвськоТ сiльськоТ ради вiл 24.12.202l року Jф 4З " I lpo'

бtодх<ет I\4ико.ltаТвськоТ ci.ltbcbKoT териl,орiа.lrьноТ громади IIа 2022 piK", (,зi

змiнами', ВtIесеНИми згiдгrо з рiш-rенням викоtIавI-Iого комi,ге,г1, Bi.,t l 1,04,202]

року Jф 50, виконавчого KoMiTeTy вiл 2].04.2022 року Jф 7?, I]икоI{ав.IоI,о

KoMiTeTy вiд 30.05.2022 року ЛГ9 9l, два/1Ilять лругоТ ceciT ЛГаl4 rзi;t 21 .0].2022

року 
,га двадцять третьоТ ceciT Jф20 вiд 18.08.2022 року, llва/tl(яl,ь чеl,всрr,оТ cccij'

ЛГ919 вiд,22.09.2022 року, /tRадцяl,I) 11'ят,оТ ceciT ЛГ91 1 вi.ц 20. l0.2022 року )-

НАкАЗУtо:

l . Затвер дити паспорти бtодlкеl,них програм на 2022 piK Bi:tlti.lry tlc Bi,l,tt,

мо_rrодi ,га спорту IVlико.ltаТвськоТ сiлLськоТ ра/lи IИикоltаl'tзсьl(о'Г

територiальноТ громали за насl,упними ко/lами IIpot,pt'rMtlcti

класифiкацiТ вилаl,кiв r,а креllитування мiсцевих бtоltжеr,iв' I}иI{JIаr]IIlt,l

Тх в новiй редакuiТ, а саме:

1 . l . КПКt]КI\4Б 06 1 l 0 l 0,,Надання дошкi.ltьноТ освir,и>>;

|.2. КПКВКI\4Б 0б 1 102l <<I-Iадання загаJlьttоТ серелtrьоТ освir,и ,]aI{jIalr(LIi\4L,{

загаJI ьноТ cepe/IIJboT освi,ги>> ;

--,-

1.3. КПКВКI\4Б 06ll30З3 кКомпенсацiйнi вигIла,ги Ila гti.ltьl,овиЙ rrроi'з.lt

автомобi.rl ьllи м TpaFIc Ilортом окрем и м ка,ге гор iя м t,poм а/[я I l )).



2. Опри"lтюдн ити гIасгIорти бю/]жетних програм I{a офilliй r rоп,rу ciril,r,i
I\4иколаТвськот ci.ltbcbKoT рали у r.epMiH згillttо гtizl1lIyIIKl,y з IIyI{Kl.\, l3
рiшегrrrя сiмнаДця,гоТ cecir' восьмоt.о скJIикаtI}Iя N4ltKo;tal'lзct,ltclj.
сiльськоТ рали вiд 24.|2.2021 року лъ 43 "I-Ipo бrоl(>tсеl. VIикоJtаl'lзсt,ltоj'
сiльськоТ тери],орiальноТ громалИ на 2о22 piK" ,га ,]аI]аIi,га)(иl-и i'x .](сl
iнфорМацiйнО аFIаJIir,ичrrоТ системи угIравJ]iнrtя IIJIaIIyBaI{I{rIN,l l.il
виконаFIням мiсr(евих бю/lжет,iв <<[-оG[СА>> ,,to l 0 .lrю,гоr.о 2 022 року.

Звiти про виконання пасгlортiв бюдже,гr{их [Ipor,paM IIi/(I,t)l,}l].1,1,1.j .]il

формоtо, затI]ерд}кеноIо I-rаказом N4iнiсr,ерс,гва cPirlartci rз Yrtpai'lllr rзi:t
26.08.20 l4 Jф 836 ,,Про деякi IIи.гаIJIIя за[IроВа/l)tсIltIя llpOt.paN4lIO-
цiлtьового методУ скJIаданtIя ].а виконаIl[IЯ MicrlCl]иx бlо,,lilсс.гiв>> (.ti
змiнами),га tIо/iаl,и Тх /Io фillаrrсовоI,о уIIраRJlittttяl ]\4иKo;tal'tlct,lttlj'
сiльськот ра/lи у ,гермirtи, визltа,.tеtti IIJIя IIоl(а}ItIя звс/tсttоl' 1эi.tittli'
бlодrке,гноТ звiтttосr,i. Заван,гажити звi,ги IIро I]иKoIIaIlIJrI IIасIrсlр.гiв
бtодхtС,гниХ проI,раМ до iгrформацiйlrо aI{aJJir,и.ttlcll' c[.1cl.cN,I l-.t

упраtsЛil-tня IIла}IуВанIIяМ та вИкоIIаt{I-1яN4 мiсl(свиХ бrо:liксr.irз <<L()(]I('д))
IJe Пiзrlirше 3 робочих дttiв пiсля l березllя2023 року ,га ol]pиJllt)/rlIIl.],l.t,l
IIа офiLriйному сай,гi IVико.ltаТвськоТ ciirbcbKoi' paltLl ), ,l,clэMill ,зI,i.,ttttl

чинного законодавства УкраТни.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1J.

Начальни L{а,га"lr i я It4дКr II I1С t] д


