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нАкАз нАчАльникА вIддIл} , : )(_]вIти, молодI  тА спорту
дмитрIвськ()i l_ l." Ibсbкoi вади

кропивницъкого рдйону I ,J}  I } овогрАдськоi оБлАстI

"_1З" ЕЦня 2022р. с. Щмит 1э, вка J\ lЪ З

Про затвердження паспортiв

бюджетних програм на 2022 piK

На виконання ст.20 Бюджетного ко I ( F:су УкраТни, згiдно з рiшенням ceciT

ЩмитрiвськоТ сiльськоТ територiальнrэТ гr ] ,I i; rди вiд l7 грулня 2021 року JФ 1003

,,Про бюджет ЩмитрiвськоТ сiльськоТ те;,ит,эрiальноТ громади gа 2022 piк>  (код

бюджету 1l514000000), вiдповiдно Правил складання паспортiв бюджетних

програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання, затверджених наказом

lV[ iHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26 cenltl я 20| 4 року J\Гз 836 (зi змiнами)

НАКАЗУ[о:

l. Затвердити паспорти бюджетнltх гIрограми на 2022 piK по вiддiлу

освiти, молодi та спорту ЩrлитрiвськоТ 
,i,tt,,cbKoT 

ради за кодами програмноi

класифiкацiТ видаткiв та кредит\ i BaHHrt ] ,,"(,l.L,t] их бюдхtетiв ( КПКВК МБ):

1.1. КПКВК 06101б0 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у
п,tiстах (м.Кисвi), селищах, селах , об'сднаних територiальних громадах";

1.2. КПКВК 061 l010 < Надання доl tь: iльноi освiти> ,

1 .З. КПКВК 061 l021 < Надання з.ll ir t ьноТ середньоТ освiти закладами

загальноТ середньоТ освiти>  ;

1 .4. КПКВК 061 10З 1 < Надання з&гJJlьноТ середньоТ освiти закладами

загаJIы{ оi середн ьоТ освiти>  ;

1.5. КПКВК 061 1070 < <  Надання I  i,) ! i: tшкiльноТ освiти закладами

riо.зашкiльноl'освiти, захо.ци iз позашкi.ltt, t l,T роботи з дiтьми> ,

1.6, кПКВК 0611141 "Забезпеченз] {  .,l,iяльностi iнших закладiв у сферi

освiти";

1 .1 . КГ[КВК 061 1200 < <  Надання 1,1 вiти за рахунок субвенцiТ з

державного бюджету мiсцевим бюджета,L ,jt надання державноТ пiлтриМкИ

особам з особливими освiтнiми потребами,л;

1.8. КПКВК 0б1501 1 < Проведення r а ] "{ альнотренувальних зборiв i

змагань з олiмпiйських видiв спорту> .
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