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Про затвердж ення паспортiв
бюдж етних програм на 2021 piK

На виконання ст.20 Бюдж етного кодексу УкраТни, згiдно з
рiшенням ceci
!митрiвСькоТ сiлЬськоТ територiальноТ громадИ вiд 09 липня 20il
року J\ Ъ 49l
< Про внесення змiн до рiшення ceciT сiльськоТ територiальноТ
громади вiд
22,| 22020 року ль 59 uПро бюдж ет f,митрiвськоТ сiльськоТ територiально_
громадИ на 202l piK> (коД бюдж етУ 1 1514000000), вiдповiдно
Правил .пiuдu"",
паспортiв бюдж етних програм мiсцевих бюдж етiв та звiтiв
про Тх виконання,
затвердж ених наказом N'[ iгricTepcTBa
фiнансiв УкраТни вiд 26 серпн я 20| 4 року

ЛЬ 836 (зi

змiнами)

НАКАЗУtо:
1, ЗатвердитИ паспорТ бюдж етноТ програпли на 202l piK по
вiддiлу освiти,
молодi та спортУ fiмитрiвСькоТ сiльСькоТ
за
кодом
програмноТ
класифiкацii
радИ
видаткiВ та кредитування мiсцевих бюдж етiв ( кпквК МБj:
1,1,

кпквК

182 < Викоriання заходiв, спрямованих на забезпечення
якiсноТ, сучасноТ та доступноТ загальноi середньоТ освiти < < Нова
украТнська
школа)) за рахунок субвенцiТ з держ авного бюдж ету мiсцевим
бюдж етам;
06 i
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загаJI ьноТ середньоТ освiти> .
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Про затвердж ення паспортiв
бюдж етних програм на 202l piK

На виконання ст.20 Бюдж етного кодексу УкраТни, згiдно з
рiшенням ceci
!митрiвськоТ сiльськот територiальнот громади вiд 0q липня 202|
року J\ lb 49;
uПро внесення змiн до рiшення ceciT сiльськоI територiальноТ
iромади вiд
22,12,2020 рокУ J\ 9 59 пПро бюдж ет
!митрiвськоТ сiльськоТ терЙторiально_

громадИ на 2021 piK> (коД бюдж етУ 1 15l4000000), вiдповiдно
Правил складанн,
паспортiв бюдж етних програм мiсцевих бюдж етiв та звiтiв
про Тх виконання,
затвердЖених наказоМ NzliHicTepcTBa
фiнансiв УкраТни вiд 26 серпн я 2014 року
J\ 9 8Зб (зi змiнами)

НАКАЗУtо:

l,

Затвердити паспорт бюдж етноТ програми на 2O2l piK по вiддiлу
освiти,
молодi та спорту fiмитрiвськоТ сiльськоТ
за
кодом
програмноТ
класифiкацii
ради
видаткiВ та кредиТування мiсцевих бюдж етiв ( кпквК МБj:
,1, кпквК 06l 1 182 < Виконання заходiв, спрямованих на
забезпечення
якiсноТ, сучасноТ та доступноТ заr.альноТ середньоТ освiти
< Нова украТнська
школа)) за рахунок субвенцiТ з держ авного бюдж ету мiсцевим
бкlдж етам;
загальноi середньоТ освiти> .
1

НАЧАЛЬНИК ВI ДДI ЛУ

'2 rr)".'

I J ,J l.(.f'

':'

НАТАЛI Я БОЙКО

