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Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2020 piK

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу Украiни, згiдно з рiшенням cecii

до рiшення сiльськоi ради вiд 18.12.19 року Jф551 < Про сiльський бюджет

flмитрiвськоТ сiльськоТ об'сднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK (код

бюджету ]  15l4000000)), , згiдно з рiшенням ceciT | митрiвськоТ сiльськоТ ради
вiд 23 березня 2020 року J\Ъ 775 кПро внесення змiн до рiшення сiльськоi ради
вiд 18.12.19 року Jt551 < Про сiльський бюджет !митрiвськоТ сiльськоТ

об'сднаноi територiальноТ громади на 2020 piK (код бюджету ] 15l4000000),

згiдно з рiшенням ceciT Щмитрiвськоi сiльськоТ ради вiд 06 травня 2020 року J\Гч

810 < Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд l 8.12,19 року J\a55 l < Про

сiльський бюджет ЩмитрiвськоТ сiльськоТ об'еднаноТ територiальноТ громади

на2020 piK (код бюджету 11514000000), згiдно з рiшенням ceciТ ЩмитрiвськоТ
сiльськоТ ради вiд 0З червня 2020 року ЛЬ 820 пПро внесення змiн до рiшення
сiльськоТ ради вiд I8.12.19 року J\Ъ551 < Про сiльський бюджет !митрiвськоТ
сiльськоi об'сднаноi територiа,rьноТ громади на 2020 piK (кол бюджету

115i4000000), згiдно з рiшенням ceciT ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд 14

липня 2020 року JYs 9З2 пПро внесення змiн до рiшення сiльськоi ради вiд

1 В. 12. 19 року J\Ъ55 l < Про сiльський бюджет Щмитрiвськоi сiльськоТ об'сднаноТ

територiальноТ громади на 2020 piK (код бюджету 1151400000), згiдно з

рiшенням ceciT ЩмитрiвськоI  сiльськоТ ради вiд 2З вересня 2020 року J\ lb 1040

пПро внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд l8.12,19 року J\Ъ551 < Про

сiльський бюджет !митрiвськоТ сiльськоТ об'сднаноТ територiальноТ громади

на 2020 piK (код бюджету 1151400000), згiдно з рiшенням ceciТ !митрiвськоТ
сiльськоI  ради вiд 12 листопада 2020 року J\Гч 1207 uПро внесення змiн до

рiшення сiльськоТ ради вiд 18.i2.19 року JФ551 < Про сiльський бюджет

!митрiвськоТ сiльськоТ об'еднаноТ територiальноi громади на 2020 piK, згiдно з

рiшенням ceciT lмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд 22 листопада 2020 року J\ч

uПро внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд 18.| 2.i9 року J\ lЪ551 < Про

сiльський бюджет lмитрiвськоТ сiльськоi об'сднаноТ територiальноТ громади на

2020 piK> > , вiдповiдно Правил складання паспортiв бюджетних програм

мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання, затверджених наказом

N4iHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 2б серпня2014 року J\ lЪ 836 (зi змiнами)



l. Затвr,рJI { тI ,I  llаспOртLt бюд;ttет,них прOгра] \ l на ] 020 piK по вi.ltлi: l1,освiти

молодi та спорту !митрiвськоТ сiльськоi ради за кодами програNlно

класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюдя< етiв ( КПКВК N4Б) i:

змiнами :

1.1 КПКВК 0610160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi )

MicTax (м.Кисвi), селищах, селах , о6'€днаних територiальних громадах";

\ .2 КПКВК 0б1l Iбl "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сфер

освiти";

l .З КПКВК 061 I  020 < < Надання загальноТ середньоТ освiти

загальноосвiтнiми навчальними закладаN,{ и (в т.ч. школоюдитячим садком,

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

колегiумами);

1 .4 КПКВК 061 10 l 0 <  Надання дошкiльноТ освiти> > .

2, Визнати , що втратив чиннiсть наказ JYg 15б вiд 25.11.2020 року пс

КПКВК VIБ:

2.1. КПКВК 0610160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у

MicTax (м.Киевi), селищах, селах , об'сднаних територiальних громадах";

2.2 КПКВК 061116l "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

освiти";

2.З КПКВК 0б1 1020 < Надання загальноТ середньоТ освiти закладами

загальноТ середньоТ освiти (у тому числi з дошкiльними пiдроздiлами

(вiддiленнями, групами);

2.4 КПКВК 06110l0 ( Надання дошкiльноТ освiти> .
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