
м иколдIвськА CIJIbCbKA рАJ[д
сумсы{оl,о рАЙоIIу сумськоТ оБjIдстl

BIд(IJI освll,и, MOJlOl(I,гл сIlор,гу

нАкАз

с. Миколаiвка N, l22-()_1l19.|2.2022

Про затверлження паспортiв
бlоджетних програм на 2022 piK

Вiдповiдно до cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, розIlоря/{жс,li llя
Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 14.09,2002 року No 5З8-р <Про схва.llеltttя
концепцii застосування програмно-uiльового методу в бюлже,гному llрочесiu.
наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.20l4 року N 836 <I'[ро,,lсяIti
питання запровадження програмно-цiльового методу складан}Iя та викоIlаIIIlя
мiсцевих бюджетiв> (зi змiнами) та рiшення сiмtlалцятоi cecii BocbMttlt,tl

скликання Миколаiвськоi сiльськоi ради вiл 24,|2.202l року Nl 43 "Ilpo
бtодiкет Миколаiвськоi сiльськоI територiальноi громади на 2022 piK", (зi

змiнами, внесеними згiдно з рiLшенням виконавчого комi,ге,гу вiл 1 1.04.202]

року Nч 50, виконавчого KoMiTeTy вilд 27.04.2022 року Nl 72, виконавl]оl,о
KoMiTeтy вiд 30.05,2022 року Л! 9l, двадця,гь лругоi cecii Л,rl4 вiл 21.07.20]2

року, двадця,гь TpeTboi ceciI Nc20 вiд 18.08.2022 року, двадцять чеr,верт,оi cecii'
Л!l9 вiд 22.09.2022 року, двадцять п'ятоi cecii Npll вiд 20.10.2022 року.
лвадця,гь шостоi cecii Np7 вiд' l5.1 l .2022 року, двадцять сьомоi cecii Лч7 Bi,,t

24.1 |.2022 року та двадцять BocbMoi ceciT Jф1 7 вiд l5.|2.2022 рок} )-

НАКАЗУЮ:

l. Затвердити паспорти .бюджетних програм на 2022 piK вiлrtilrу освi,ги,
молодi та спорту МиколаiвськоТ сiльськоi рали Мико:tаТвськоТ
територiальноi громади за наступними колами гtроl paпttttli'

класифiкаuii видаткiв та кредитування мiсцевих бtолrкеr,iв, t]икJIаt]IIILl

ix в новiй редакцii, а саме:

КIlКВКМБ 06l1200 кНадання освiти за рахунок субвеtrItiТ ]

лержавного бюджеr,у мiсцевим бtодже,гам Ila I,1alla]lIlя jlcprltaBttt,i'
пiдтримки особам з особливими освiтrliми потребами>;

1.1,



()lIрилюлниr,и IlасIlор,ги бюлже,rtrих проI,раNl lta оtРittiйrttоiчу, caii li
Миколаiвськоi сiльськоi ради у r,epMirr згijltrо ttijtIlt,llK,l,\/ j Il),llK,I,\ ]'
рiшlення сiпlttалцятоТ ceciT восьмого скjIиIiаIl}Iя Nl1,1Kct"tai'rзct,Iirii

сiльсьttоТ ра,ци Biit 24.12.2021 року Nл 43 "Itpo бtсl,,(лtс,l, MltKt,l;tal'lзct,t;tll'

сiльськоТ r,ериторiаlыlоТ гропtа;lи rra 2022 piK" ,га зlt lзlt t tl,a;tt ll1,1l Тх ,,ttl

ilrфорпrаrtiйrrо - аtlаltitичttоТ сисtt,rtи rltpltB.titttIя t l . I il I l \ lJll t l t l я \ t lil
викоI{аlIIlям :rliсtlевих бюлжеr,iв (I-OGICA) ,,1о l0 :trо,гоtю 202? 1lortr,.

Звi,ги rrpo в}lконаttl]я ttаспорr,iв бюil;ttс,гltих IlpoIllil\l lli.tt()I}lJLl ll, lil
(lормою, :]аl,верл)i(еIiоIо Ilаказоi\l Мiнiс,герс,гва (lillаrrсirз YKllaTrllt rзi.t

26.08.20l4 лг,r 836 <Ilptl :tс,якi lIи гaItllrl ]alIlroBzI.1t7tictltlrl ]Ipolpil\lll(),
t{i,,rboBot,o ]\,1е,году ск,IадаIItIя l,а викоIlаIllllt пticttcBtlx бltl,,l;ttc titз>, i rr

змiнапли) ,га по,Llаl,и ix ,,lo cllirtatrcoBoI,o уttраtз.ltirtttя ]!1ll ко: t al'llc t, titli'

сiльськоТ рали у ,гермiltи, визltа,tсtti .,1llя llojlatII|я зtlс,,tсtttll' pi.ttttll'

бtоллtе,гтIоi звiтrtосr,i. Заваtt,гаiкит,и звi,ги про t]llK()lllll]llrl tlзcll()llIiIJ
бtол;ttе,гttих програ]\,l /to irrфорплаrtiй l ro atta-,Ii,t tt.ttttl'i ct,lc lc\ltl

управлirlня llJlаrIуванням та викоlliltII{япl мiсtlсвих бtо,,(;tiс,t itз KL()(j|('A,l
не пiзгtiulе З робочих ,цttiв ttiсltя 1 бсрсзllя 2023 року ,гi,i ()IIp},1"lI(),]tIl1.1 lll
rla офirtiйному сай,гi Мико.ltаillс bKoi сi.ltьсыtоi ptl,,Ill \ tclrпlitt ,tti,tlt,r

Llи IJIJoI,o закоt lода Bcl,l]a У краiн и,

4. Коrrтроль за виконанням цього наказу заJ]ишаtо за собоlо.

Начальник вiддiлу \"lfuц. I Iа,га.ltiя МдКI I I I:СI]д
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