
НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ВIДДrЛУ ОСВIТИ, МОЛОДI  ТА СПОРТУ

дмитрIвськоi сlлъськоi рАди
кропивницъкого рдйону кIровогрАдсъкоi оБлАстI

"_1 5_"_лилня_2021р. с. frмитрiвка J\Ъ _87_

Про затвердження паспортiв

бюджетних програм на 2021 piK

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

ЩмитрiвськоТ сiльськоТ територiальноТ громади вiд 09 липня 2021 року J\b 497

кПро внесення змiн до рiшення ceciT сiльськоТ територiальноТ громади вiд

22.| 2.2020 року J\Ъ 59 uПро бюджет ЩмитрiвськоТ сiльськоТ територiальноТ

громади на 2021 pio (код бюджету 1 l 5 14000000), вiдповiдно Правил складання

паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання,

затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 201'4 рокУ

J\b 836 (зi змiнами)

НАКАЗУК):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 202|  piK по вiддiлу освiти,

молодi та спорту ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради за кодами програмноТ

класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв ( КПКВК МБ) у
новiй редакцiТ :

1 . 1 . КПКВК 061 1010 < < Надання дошкiльноТ освiти> ;

1.2. КПКВК 061102l < Надання загальноТ середньоТ освiти закладами

загальцоi середньоТ освiти>  ;

1.З. КПКВК 061 1041 < Надання зага_пьноi середньоТ освiти закладами

загаJIьноТ середньоТ освiти> ;

1 .4. КПКВК 061 1061 < Надання загальноТ середньоi освiти закладами

заг€шьноi середньоТ освiти>  ;

1.5. КПКВК 0610160 <  Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у

MicTax (MicTi Кисвi), селип_(ах, селах, територiальних громадах;

1.6. КПКВК 0611141 < Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

освiти> ;

1.7.кпквк 0611l81 < Спiвфiнансування заходiв, що реалiзуються за

бюджету мiсцевим бюджетам на забезпечення

загальноi середньоТ освiти < < Нова украiнська

рахунок субвенцiТ з державного

якiсноТ, сучасноТ та доступноi

школа> ;



' 1 .8.КПКВК 061 10З 1 < Надання загальноТ середньоi освiти закладами

заг€LпьноТ середньоТ освiти> ;

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ JYg 56 вlд27 травня 2021 р.

по КПКВК МБ:

2.1. КПКВК 061l010 кНадання дошкiльноТ освiти> ;

2.2. КПКВК 061 1021 < Надання загальноТ середньоi освiти закладами

загальноТ середньоТ освiти>  ;

2.З. КПКВК 0611141 < Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

освlти;

2.4. КПКВК 0610l60 <  Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у

MicTax (MicTi Кисвi), селищах', селах, територiальних громадах;

2.6. КПКВК 0611041 > > Надання загальноТ середньоТ освiти закладами

загальноТ середньоТ освiти> ;

З. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ J\Ф 4 вiд 20 сiчня 2021 р.

по КПКВК МБ:

З. 1 КПКВК 061 10З 1 < Надання загальноТ середньоТ освiти закладами

заг€шьноТ середньоТ освiти> ;

НАЧАЛЬНИК ВIДЛЛУ


