
нАкАз нАчАльникА вr/ч{ iлv освIти, молодI  тА спорту
дмитрIвськоi сIльськоi рАди

знАм,янського рдйону кIровогрАдськоi оБлАстI

"_0б_" шQдтцд 2020 с. Щмитрiвка J\9 136_

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на 2020 piK

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

ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд21 лютого 2020 року J\Ъ 625 пПро внесення змiн

до рiшення сiльськоi ради вiд 18.12.19 року j \Ъ551 < Про сiльський бюджет

!митрiвськоТ сiльськоТ об'еднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK (код

бюджету 1 l514000000))), , згiдно з рiшенням cecii !митрiвськоТ сiльськоТ ради
вiд 23 березня 2020 року Jф 775 uПро внесення змiн до рiшення сiльськоI  ради
вiд 18.12.19 року Jф551 < Про сiльський бюджет lмитрiвськоi сiльськоi

об'еднаноТ територiальноТ громади на 2020 piK (код бюджету 11514000000),

згiдно з рiшенням cecii ЩмитрiвськоТ сiльськоТ ради вiд 06 травня 2020 року Jtlb

810 < Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд 18.| 2.19 року J\Ъ55l < Про

сiльський бюджет !митрiвськоi сiльськоi об'сднаноi територiальноТ громади

на 2020 piK (код бюджету l 1514000000), згiдно з рiшенням ceciT ЩмитрiвськоI
сiльськоТ ради вiд 0З червня 2020 року JЮ 820 uПро внесення змiн до рiшеннд
сiльськоТ ради вiд 18.12.19 року J\Ъ551 < Про сiльський бюджет lмитрiвськоi
сiльськоТ об'еднаноi територiальноТ громади на 2020 piK (код бюджеry

11514000000), згiдно з рiшенням ceciT !митрiвськоТ сiльськоТ ради вiд | 4

липня 2020 року JYg 932 < Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд

18.12.19 року J\Ъ551 < Про сiльський бюджет lмитрiвськоТ сiльськоi об'сднаноТ

територiальноТ громади на 2020 piK (под бюджету 1151400000), згiдно з

рiшенням ceciT ЩмитрiвськоТ сiльськоi ради вiд2З вересня 2020 року J\Ъ 1040

uПро внесення змiн до рiшення сiльськоi ради вiд 18.12.19 року JЮ551 < Про

сiльський бюджет ЩмитрiвськоТ сiльськоТ об'еднаноТ територiальноТ громади

на2020 piK (код бюджету 1l51400000),вiдповiдно Правил складання паспортiв

бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix виконання2

затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 2014 року
J\Ъ 836 (зi змiнами)

НАКАЗУЮ:

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

молодi та спорту Щмитрiвськоi сiльськоi ради за кодами програмноТ
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класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв ( кпквк мБ) iз

ЗМiНаМИ 
' , л".l п16п llкel )авлiння у вiдповiднiй сферi у

t . 1 КПКВК 0610160 "Керiвництво 1 упF

MicTax (м.Кисвi), селищах, селах, об'сднаних територiальних громадахll ;

| .2 кпквк 0611tб1 "Забезпечення дiялiностi iнших закладiв у сферi

освiти";  i

1.3кПкВК0611020< НаданняЗагаJIьНоТсереднъоlосВlТи]
заг€шьноосвiтнiми навчаJIьними закладами (в т,ч, школоюдитячим садком,

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

заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми> > ;

1.6.кПкВКOб15011< < ПроведенняНаВЧаJIьноТренУВаJIънихзборiв'.

змагань з олiмпiйських видiв спорту),

2. ВизнатИ , ЩО втратив чиннiсть наказ J\Ъ 95 вiд 20,07,2020 року по

КПКВК МБ:

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

MicTax (м.Киевi), селищах, селах, об'еднаних територiалъних Iромадахll;

2.2 кпквк 0611161 ''Забезпечення дiяльностi iнших закладiв У сферi

ОСВiТИ"; 
,к п61 

,lo?0 < на " середньот освiти закладами
2.3 КПКВК 0611020 < < Надання заг€шьно

загальнот середньот освiти (у тому числi з дошкiльними пlдроздlлами 
l

(вiддiленнями, групаМИ); 
от освiти> > ;

2.4 кпквк 0611010 ( надання дошкlльноl OU} ,rrи,

2.5КПкВкOб11090< < НаДанняПоЗашкiльноТосвiтиЗаклаДаМиосВlТи,

колегiумами);

1 .4 кПКВк 061 1 010 (

1.5 кПкВК 0611090 (

заходи iз позаш

начальник

Надання дошкiльноТ освiти> ;

Надання позашкiльноТ освiти закладами освiти,

и з дiтьми> ;

В.Калiнiна
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