
ндкдз ндчдльникд вrддIлу освIти, 1uолодI  тд спорту
дмитрIвськоi сtльськоI  рАдч лэ л_

кропивницького рдйону кIровогрддськоI  оБлдстl

05 жовтня 2022 р. с. tмитрiвка

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2022 piK

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу УкраТни, згiдно з рiшенням сесii

fмитрiвськоТ сi,цьськоТ територiальноТ громади вiд29 вересня 2022 роКу J\Ъ 1354

< Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд 1] .| 2.202l РОКУ } Г91003 < ПРО

бюджет !митрiвськоТ сiльськоi територiальноТ громади на 2022 piK>  (коЛ

бюджетУ 1 15l4000000), вiдповiдно Правил складання паспортiв бюджетних

програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання, затверджених наказом

йl"iЪr.рства фiнансiв УкраТни вiд 26 серпня 2014 року JVg 8Зб (зi змiнами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програми gа 2022 piK пО вiддiлУ

освiти, молодi та спорту ЩмитрiвськоТ сiльськоТ РаДИ За КОДаМИ

тигtовот програмнот класифiкацil видаткiв та кредитvвання мiсцевих

бюджет,iв ( ТПКВКМlБ):

1.1. кпквК 0б 1 1021 < Надання загальноТ середньОТ освiтИ ЗаКЛаДаl,{ И

заг,альноТ середн ьоТ освi,ги>  ;

|  .2. КПКВК 061 1 0l0 < < Надання дошкiльноТ освiти> > ;

1.з. кпквК 06l i070 < < Надання позашкiльноТ освiти закладами

позапrкiльноi освiти, заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми> > ;

| .4, кпквК 0б1l l41 кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

освiти";

87Jю

1.5. КПКВК 061i200 < <  Надання освiти

бюлжету мiсцевип,t бюджетам на надання

особливими освiтtliпли потребамtл>  ;

l.б. KllKBK 0б1l0б1 кНадання загальноТ середньоТ освiти закЛаДаN4И

загальноТ середньоi ос вi,гl,r>  ;

2.ВизнатрlТакрIМ,шоВТраТивчиннiсТЬнаказJф54вiдOlсерпня2022р.

2.| . кпквк 0б1l021 кНадання загальноТ середньоТ освiти закладаNIИ

зага.цьноТ cepe.ltHboT освiти>  ;

за рахунок субвенцiТ з державного

державноТ пiдтримки особам з



2.2. кпквк 06l 1010 ((Надання дошкiльноi освiти>  ;

З. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ Jф 42 вiд24 червня 2022 р.

з.1 кпквК 0611061 < Надання загальноТ середньоi освiти закладами

загальноТ середньоТ освiти>  ;

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ JФ 34 вiд 05 травня 2022 р.

4.1 . кпквк 061 1 200 < <  Надання освiти за рахунок субвенцiТ з державного

бюджету мiсцевим бюджетам на надання державнот пiдтримки особам з

особливими освiтнiми потребами> ;

5. ВизнаТи таким, що втратив чиннiсть наказ J\Ъ З вiд 13 сiчня 2022 р.

5.1. кпквК 0б11070 < Надання позашкiльноТ освiти закладами

позашкiльноТ освiти, заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми> ;

5.2. кпквк 0611141

освiти".

нАчАлъник вIддlлу

кЗабезпеченнЯ дiяльностi iнших закладiв у сферi

,'t i,, /
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