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Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на2022 piK

Вiдповiдно до КонститучiТ Украiни, керуючись Бюджетним кодексом УкраIни,
законами Украiни: кПро .Щержавний бюджет Украiни на 2022 piK> , < Про мiсцеве
самоврядування), < Про ocBiTy> , кПро загальну середню ocBiTy> , < Про дошкiльну
ocBiTy> , кПро позашкiльну ocBiTy> , < Про бухга: lтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в YKpaiHi> , < Про фiзи.пrу культуру та спорт), враховуючи накази MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 року ]ф 836 < Про деякi питання запровадження
програмноцiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>  (iз змiнами)
та вiд 20.09.20| ]  року ЛЬ 793 кПро затвердження складових програмноi класифiкачii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв> >  (iз змiнами) , наказ МФУ Jф 1147 вiд
01.10.2010 року кПро затвердження Типового перелiку бюджетних програм та

результативних показникiв iх виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi < Щержавне

управлiння>  (iз змiнами), наказ МФУ вiд l0.07.2017 року J\b 992 < Про затвердження
Типового перелiку бюджетних програм та результативних показникiв ix виконання для
мiсцевих бюджетiв у галузi KOcBiTa>  (ыз змiнами), рiшення сесii селищноi ради вiд 15

грудня 202l року } lb l3| 41,7lYПI  < Про бюджет Софiiвськоi селищноТ територiа: lьноi
громади на2022 piK>  (iз змiнами)

НАКАЗУЮ:
l.Внести паспортiв бюджетних програм на 2022 piK по вiддiлу освiти виконавчого

KoMiTeTy Софiiвськоi селищноI  ради СофiТвського району.ЩнiпропетровськоТ областi:

 по КПКВК 0бl10l0 < Надання дошкiльноТ освiти> ;
по КПКВК 061 102l кНадання загальноi середньоi освiти закладами загальноi
середньоi освiти> ;

 по КПКВК 061l070 < Надання позашкiльноi освiти закладами позашкiльноi
освiти, заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми> ;
 по КПКВК 061503l < Утримання та навчilльнотренувi} льна робота

комунальних дитячоюнацьких спортивних шкiл> ;

 по КПКВК 0611141 < Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти> ;
 по КПКВК 0610160 кКерiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax
(MicTi Кисвi), селищах, селах, територiальних громадах);
 по КПКВК 061l031 кНадання загальноТ середньоi освiти закладами загальноТ

середньоi освiти> ;



 по КПКВК 061 1200 кНадання освiти за рахунок субвенцiТ з державного
бюджету мiсцевим бюджетам на надання державнот пiдтримки особам з

особливими освiтнiми потребами> ;

2. Вiдповiдальнiсть за ефективне i цiльове використання бюджетних коштiв
покласти на головного бухгалтера фiнансовоекономiчноi служби Гасанову Н.С.

3. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою,

Начальник вiддiлу

Надiслано:

досправиlприм.
ло фiнансовоекономiчноi служби  l прим.
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