
" _20_" липнz_2020 с. Щмитрiвка Jvg95

ЩмитрiвськоТ сiльськоi Ради вiд21 лютого 2020 року ]ф 625 uПро внесення зм

до рiшення сiльськоТ ради вiд 18.12.19 року J\Ъ551 < Про сiльський бюдхсr

Дr"rрiu.ькоТ сiльськоi об'сднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK (ко;

бюджету 1 1514000000)), , згiдно з рiшенням ceciТ .Щмитрiвськоi сiльськоТ рад,

вiд2З бЪрезн" 2020 року ]ф 775 uПро внесення змiн до рiшення сiльськоТ рад

вiд 18.12.19 року iъsSl < Про Ьiльський бюджет .Щмитрiвськоi сiльськ

об'еднаноТ теритБрiальноТ громади на 2О2О piK (код бюджету 11514000000j

згiдно з рiшенням сесii ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд 06 травня 2020 року Л
..;  r ; ,''

810 < Про внесення змiн до рiшення сiльськоi Ради вiд 18,12,19 року м551 uПр,

сiльський бюджет Щмитрiвськот сiльськот об'еднаноi територiальноi громалl

на 2020 piK (код бюджету 11514000000), згiдно з рiшенням ceciT ,Щмитрiвськ

сiльськоi' Ради вiд 03 червня 2020 року Jф 820 пПро внесення змiн до рiшенr

сiльськоi Ради вiд 18.12J9 року J\b551 < Про сiльський бюджет ,Щмитрiвс

сiльськоi об'еднаноi теритЬрiальноТ громади на 2020 piK (* од бюдir

11514000000), згiдно . pi."rr"xa ceciT .ЩмитрiвськоТ сiльсъкоТ ради вiд 1

липня 2020 року Jф 9зi кПро внесення змiн до рiшення сiльськоi ради Bi

18.12.19 poKy:rss1 < про сiльський бюджет fiмитрiвськоi сiльськОТ Об'СДНаН

територiальноТ громадрL на 2020 piK (кол бюджету вiдповiдно Правил складанI

.ruъrrоръi" бюджетних гIрограм мiсцевих бюдх< етiв та звiтiв про iх виконанн

затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26 серпня 2014 pol

Jф S36 (зi змiнами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердиlи паспорти бюджетних програм на 2020

молодi та спорту Щмитрiвськоi сiльськот Ради за

класифiКацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюдж

змiнами :

1.1 кпквк 0610160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi

MicTax (м.Кисвi)' сеЛиШIах' сеЛаХ , об'сднаНих Територiальних громадах";  
.

грамн

мБ),

piK по вiддiл),

кодами про_

,eTiB ( КПКВК

ocBi



| .2 КПКВК 0611161 "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сф9

освiти";

1.з кпквк 0611020 < Надання загzuiьноi середньоТ освiти

загаJIьноосвiтнiми навч€UIьними закладами (в т.ч. школоюдитячим садком,

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

колегiумами);

l.4кПкBк0611010< НaдaнняДoшкiльнoТoсвiти> > ;
1.5 кпКвк 061 1090 <  Надання позашкiльноТ освiти закладами освiти, ,

,';

заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми> ; ] ; .

'l,

2. Визнати , що втратиВ чиннiсть наказ N 84 вiд 09.06.2020 року

КПКВК IVIБ:

2.| . кпквк 0610160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi

MicTax (м.Кисвi), селиlцах, селах , об'сднаних територiальних громадах";

2.2 кпквк 0611161 "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв У с

освiти";

2.з кпквк 0611020 < Надання заг€шьноТ середньоi освiти

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

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

колегiумами);

2.4 кпквК 061l010 ( Надання дошкiльноТ освiти> > ;

2.5 кпквК 0611090 ( Надання позашкiльноТ освiти закладами освiти,

заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми> ;

Начальник вiддiлу В.Калiнiна
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