
вIддrл освIти, молодI  тА спорту
дм итрIвськоi сtлъськоi рАди

кIровогрАдсъкоi оБлАстl

"0з 2020

нАкАз

с. fмитрiвка л9 з9

Про затвердження паспортiв

бюджетних програм на 2020 piK

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

ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд 21 лютого 2020 року NЬ 625 uПро внесення зшtitl

до рiшення сiльськоТ ради вiд 18.12.19 року JY9551 < Про сiльський бюлх,ет

ЩмитрiвськоТ сiльськоТ об'сднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK (КОЛ

бюджету 11514000000)), вiдповiдно Правил складання паспортiв бюджетних

програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про rx виконання, затверджених накаЗо] \ ,I

N4iHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26 серпня 20| 4 року ЛЬ 8Зб (зi зллiнап,rи)

НАКАЗУЮ:

1. Затвер ди^ ги паспорти бюджетних програм на 2020 piK по вiлдiл: ОСВiТИ"

молодi та спортУ ЩмитрiвськоТ сiльськоТ Ради за кодами програпlноТ

класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв ( КПКВК N,4Б) iЗ

змiнами :

1.1 КПКВК 06t0l60 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у

MicTax (м.Кисвi), селишах, селах , об'еднаних територiальних громадах";

1.2 КПКВК 06111б1 "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

освiти";

1.3 КПКВК 061 1020 < < Надання загальноТ середньоТ освiти

загал bHoocBiTH iмИ навчальНим и закЛадам И ( в т.ч. школоюдитяч и N4 салкоNt,

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

колегiумами);

1 .4 КПКВК 06l l 010 <  Надання дошкiльноТ освiти> ;

1.5 кпквк 061 l090 <  Надання позашкiльноТ освiти закладаN,lи освiти,

заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми> ;

2.Визнати, що втратив чиннiсть наказ J\9 ВВ/633Р вiд 28.01.2020 року по

КПКВК N4Б:

щ



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

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

2.2 кпквК 0611l61 "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

освiти";

2.з кпквк 0611020 < Надання загальнот середньоТ освiти

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

iHTepHaToM при школ i ),спецiалiзованим и школам и, лi цеяшл и, гiшt назiя м и,

колегiумами);

2.4 кпквК 061 10t0 <  Надання дошкiльноТ освiти> ;

2.5 кпквК 0611090 <  НаданНя позашКiльноi освiти закладами освiти,

заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми> ;
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Начальник вiддiлу ,"i', " / , В,Калiнiна


