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"23" грудня 201 9 року ]ф 97 l 1З8р

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2019 piK

с.Щмитрiвка

Вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд.26 серпня 2014

року J\ъ 836 "Про деякi питання запровадження програмноЦlЛЬОВОГО МеТОДУ

складання та виконання мiсцевих бюджетiв зi змiнами та доповненнями)).

рiшення ceciT J\ lъ2б2 в\д 27 червня 20l9 року uПро внесення змiн до рiшення

ЪiльськоТ Ради вiд l9 грулня 2018 рокУ Jslбl < Про сiльський бюджет на 2019

piK> > > , рiшення сесiТ:VчZВЗ вiд 2З липня 2019 року < Про внесення змiн до

pi.rn" сiльськоТ ради вiд 19 грудня 2018 року J\Ьlб1 < ПрО СiЛЬСЬКИЙ бЮДЖеТ

на 2019 piK> > , рiшення ceciT Jфз19 вiд 05.09.2019 року < про внесення змiн до

рiшеннясiльськоТ ради вiд l9 грулня 20l8 року Jфl61 < Про сiльський бюджет

на 2019 piK> > , рiшення сесiтNъ 393 вiд З0.09.2019 року uПро внесення змiн до

рiшення сiльськоТ ради вiд l9 грулня 2018 року ýчiбl < Про сiльський бюджет

на 2019 piK> , рiшення ceciT Jю 42з вiд 26 листопада <  < Про внесення змiн до

рiшення сiльсiкот ради вiд l9 грулня 2018 року JYч16l < про сiльський бюджет

на 20l9 piK> , рiшення сесiiJ\9 вiд 18 грулня u пПро внесення змiн до рiшення

сiльськоТ ради вiд 19 грудня 2018 року ЛЪ161 < Про сiльський бюджет та

керуючисi ст.43 Закону УкраТни < Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> :

НАКАЗУIо:

1. ЗатвеРдитИ паспортИ бюджетНих програм на ?_019 piK по вiддiлу освiти,

молодi та спортУ ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради в розрiзi наступних кодiв

програмноТ класифiкачiТ видаткiв мiсцевих бюджетiв (далi  кпквК N4Б) iз

змiнами:
1.1 кпквк 0610160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у

селах , об'сднаних територiальних громадах";

"Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

< Надання загальноТ середньоТ освiти

MicTax (м.Кисвi), селищах,

1.2 кпквк 0бl1161

освiти";

1 .з кпквк 061 1 020

загаJIьнОосвiтltiми навчальними закладами (в т.ч. школоюдитячим садком,

щ



iHTepHaToM при школi),,спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями,

колегiумами);

1 .4 кпкВк 061 1 010 <  Надання дошкiльноi освiти> ;

1.5 кпквК 061 1090 < <  Надання позашкiльноТ освiти позашкiльними

заклада\ lи освiти, заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми> > ,

2. ВизнатИ , Що втратив чиннiсть наказ Jф 88/63ЗР вiд 29,1| ,2019 року по

КПКВК VlБ:
2.1 кпквк 0610160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiЙ сферi У

rticTax (м.Кисвi), селищах, селах , об'€днаних територiальних громадах";

2.2 кпквК 06l l161 "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

освiти";

2.з кпкВк 06t l010 <  Надання дошкiльноi освiти> ;

2.4 кпквк 061 1020 < < Надання загальноТ середньоТ освiти

загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школоюдитячим садком,

iHTepHaToM при школi),спецiал i зованими школами, л i цеями, гiм назiя ми,

колегiумами);

2.5 кпквк 061 1090 <  Надання позашкiльноТ освiти позаrпкiльними

закладами освiти, заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми> .

голова

В.Калiнiна

Щмитрiвський сiльськ


