
НАКАЗ НАЧАЛЪНИКА ВIДДIЛУ ОСВIТИ, МОЛОДI  ТА СПОРТУ
дмитрIвсъко[  сtлъсъкоi рАди

знАvI ,янсъкого рдйону кIровогрАдськоi оьлАстI

нАкАз

" J1 "_березня_2а20 с. lмитрiвка Л9 )]_

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2020 piK

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

ЩмитрiвськоI  сiльськоТ ради вiд 23 березня 2020 року ,\ 9 775 uПро внесення

змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд 18.| 2.19 року Jф551 < Про сiльський бюджет

ffмитрiвськоТ сiльськоТ об'сднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK (кол

бюджету 1 1514000000)> , вiдповiдно Правил складання паспортiв бюд;кетн1,1х

програN,I  мiсцевих бюдхсетiв та звiтiв про ik виконання, затверджених накаЗОN,l

I \ 4iHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 2014 року Л9 8Зб (зi зп,riнами)

НАКАЗУtо:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 piK по вiддiлу' освiти,

молодi та спорту Щмитрiвськоi сiльськоi ради за кодами програмнОТ

класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв ( КПКВК N4Б) iЗ

змiнами:
i.1 КПКВК 0610160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднiЙ сферi ),

MicTax (м.Кисвi), селищах, селах , об'€днаних територiальних гроп,tадах";

| .2 КПКВК 0611161 "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi

освiти";

1.З КПКВК 06l 1020 < Надання загальноТ середньоТ освiти

зага"tьноосвiтнiми навчальними закладами (в т. ч. школоюдитячим саДКОМ,

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

ко.lегiумами);

1.4 КПКВК 061 1010 <  Надання дошкiльноТ освiти> ,

1.5 КПКВК 0611090 ( Надання позашкiльноТ освiти закладами ocBiTtl,

заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми> ;

2. Визнати , що втратив чиннiсть наказ JфЗ9 вiд 03.03.2020 рокУ ПО

КПКВК МБ:



2.| . кпквК 0610160 "Керiвництво i управлiння у вiдповiднili сферi у
MicTax (м.Киевi), селищах, селах , об'еднаних територiальних гроп,tадах'';

2.2 кпквК 061llбl "Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi
освiти";

2.з кпквК 06l1020 < < Надання загацьноТ середньоТ освiти
загальноОсвiтнiмИ навчальними закладами (в т. ч. школоюдитячиN{  садко\ ,I .
iHTepHaToM при школi),спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями.
колегiумами);

2.4 кпквк 061 1010 к Надання дошкiцьноТ освiти> > :

2.5 кпквк 06i 1090 <  Надання позашкiльноТ освiти З?К,.I&ДЗNIи освiти.

заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми> ;

Начальник вiддiлу . ,"': i_.;?t,'',' ,,, В.Калiнiна


