
нлкдЗ ндчдльникд вlддIлу освlти, молодr тд спорту
дмитрIвськоi сlльськоi рАди

зндм,янського рдиону кIровогрддськоi оьлдстI

"_l3_"_травня 2020

нАкАз

с. flмитрiвка ль 6.1

Про затвердження паспортiв

бюджетних програм на 2020 piK

На виконання ст.20 БюджетнOго кодекс1, УкраТни, згiдно з рiшенняьt ceciT

,ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд 2i.02. 2020 року ль 625 uПро внесеFlня ,змiit ло

рiшення сiльськоТ Ради вiд 18.12.19 рокУ J\Ъ551 < Про сiльський бюдiкет

!митрiвськоi сiльськот об'сднаноТ територiальнот громади на 2020 piK (коа

бюджетУ 11514000000)). згiдно з рiшенням ceciT !митрiвськоТ сiльськоТ Ради

вiд 2з.OЗ.2020 року } f9 775 uПро внесення зr,riн до рiiпення сiльськоТ раrи Bi; t

i8.12.19 рокУ Jф55l < Про сiльський бюджет fiмитрiвськоТ сiльськоТ об'сдttаноТ

територiальноТ громади на 2О2О piK (кол бюлжету 1 1514000000)> , згiдно з

рiшенням ceciT ЩмитрiвськоТ сiльськот ради вiд 06.05 . 2020 року ,\ '9 810 uПро

внесення змiн до рiшення сiльськот ради вiд lB.l2.19 року л955l < про

сiльський бюдrкет flMlrTpiBcbkoT сiльськот об'сднанот територiальнот гроN{ адll

на 2020 piK (код бюджету 1 l514000000)), вiдповiдно Правил складання

паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх виконання,

затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 20lul року,

J\ г! 836 (зi змirrапrи)

НАКАЗУIо:

1. Затвердити паспорти бюджетних лрограм на 2020

молодi та спорту !митрiвськоТ ci; tbcbKoT ради за

piK по вiшtiлу ocBir и

кодами програьrнсlТ

класифiКацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв ( кпквК N4Б) iз

змiнами :

1 .1 кпквК 061 1020 < < Надання загальноТ середньоТ освiти

загальноОсвiтнiмИ навчальНими закЛадамИ (в т.ч. школоюдитячиN,t СаДКОN"I ,

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

колегiуп,rами);

1 .2 КПКВК 06]  l010 <  Надання доlлкiльноТ освiти> > :



2. Визнати , Що втратив чиннiсть наказ J\ lъ 53 вiд 31.0j.2020 рок} ' llt)

КПКВК МБ:

2,|  кпквк 061 1020 < < Надання загальнот середньоТ освiти

: ] агальноосвiтнiми навL{ аJьними закладаN,lи (в"г.ч. школоюдитячим садко\ t.

iHTepHaToM прИ школi),спечiалiзованими illколаN{ и. лiцеями, гiмназiяпrt,t"

колегiумами);

2.2 кпквк 0611010 <  Надання дошкiльноТ освiти> > ,

Начальник вiллiлу


