
НАКАЗ НАЧАЛЪНИКА ВIДДШУ ОСВIТИ, МОЛОД,. ТА СПОРТУ
дмитрIвськоi сlлъськоi рАди

кропивницького рАЙону кIровогрАдськоi оБлАстI

"_09_" дgýrQд@да 2021 р с. fiмитрiвка .N{ q 175

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу УкраТни, згiдн,э з рiшснням се( l,

ffмитрiвськоi сiльськоТ територiальноТ громади вiд 01 листопада 2021 рокУ J',: ,.

846 < Про внесення змiн до рiшення ceciT сiльськоi територiальноi громаДи Bi: i

2.2.| 2,2020 року ]Y9 59 uПро бюджет ЩмитрiвськоТ сiльськоТ територiа] ] ьн,ll

гро\ { ади Ha202l piK>  (код бrоджету 11514000000), вiдповiднсl Правил скл3д?нt j l

паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконанН,I .

затверджених наказом NzliHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26 серпня 2014 рОк.',

J,Iq 836 (зi змiнами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетноТ програми на 2021 piK по вiддiлу освiти, моло, t i

та спорту fiшлитрiвськоТ сiльськоТ ради за кодами програN,Iноi класифiкаr,ii

видаткiв та кредитування п.цiсцевих бюджетiв ( КПКВК N4Б):

1. КПКВК 0617З21 < Булiвництво ocBiTHix установ та закладiв> > ;

2, Затвердити паспорти бюджетних програми на 2021 pir,:  по вiддiлу ocBiTrI .

молодi та спорту ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради за к,: lдаNtи trрограмн r'

класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв ( КПКВК МlБ):

2. i. КПКВК 061 1010 < Надання дошкiльноТ освiти> > ;

2.2. КПКВК 061 1 02 1 < Надання загальноТ середньоТ oc;,1iTи закладаNlи

загальноТ середньоi ocBiTl.t>  ;

2.З. КПКВК 06t 1061 < Надання загапьноi середньоТ освiти закладами

загальноТ середньоТ освiти>  ;

2.4. КПКВК 06111В2 < < Вtлконання заходiв, спрямованих ,Ia забез,rечення

якiсноТ, сучасноТ та доступноТ загальноТ середньоi освiти < Нt;ва yKpaiHcbKa

школа)) за рахунок субвенцiТ з державного бюджету мiсцевип,i бюджетам> ,

2.5. КПКВК 0611070 < <  Надання позашкiльноI  освiти закладаN{ и

позашкiльноТ освiти, заходи iз позаlпкiльноi роботи з дiтьми> ;



2.6" КПКВК 06]  0160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiЙ сферi у'

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

2.7. КПКВК 06l1141 "Забезпечення дiялъностi iнших закладiв у сфеlr

освiти";

3. Визнати такиМ, що втратив чиннiсть наказ ýч 96 вiд 27 лиI i ня 202 l р.

по КПКВК N4Б:

З. 1 . КПКВК 061 1 182 < < Виконання заходiв, спрямованих на забезпечеНнЯ

якiсноТ, сучасноТ та достчпноТ загальноТ середньоТ освiти < tHc,Ba yKpaiHcbKa

школа)) за рахунок субвенцiТ з державного бюджету мiсцевип,t бюджетам> ;

4. ВизнаТи таки\ I , шо втраТив чиннiСть накаЗ J\JЪ 121 вiд 06 ве; lесня 2021 р.

по КПКВК N4Б:

4.1. КПКВК 0611010 < Надання дошкiльноi освiти> > ;

4.2. кпкВк 061 1 021 < < Flадання загальноi середньоТ освiти за} :ладами загальноl

середньоТ освiти> ;

4.з. кпКвк 06110б1 кНадання загалЬноТ середньоТ освiТИ З:lКЛаД?Мt4 З&Г&ЛЬН,

середньоТ освiти> > ;

5. Визнати таким, шо втратив чиннiсть наказ ] \Ъ 29 вiд 07 квiтня 2021 Р.

по KI ]KBK N4Б: 061 1070 < <  Надання позашкiльноТ ocBiTl;  закладаМИ

позашкiльноТ освiти, заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми> ;

6. Визнати таким, rlto втратив чиннiсть наказ м 87 вiд 15 липiя 2021 ,э.

по КПКВК N4Б:

6. 1 . кпквК 061 0160 "КерiвнИцтво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax

(м. Кисвi), селишах, се_цах, об' сднаних територiальних громlа, 1ах" ;

6.2. кпквк 0б11141 "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти".
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