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Про вtlесення змiн до паспортiв

бюдrкетних програм на 2021 pirc

Вiдповiдно до Конституltii УкраТни, керуючись Бюдхсетним кодексом Украiни,

законами Украiни: < Про Щержавний бюджет УкраТни на202I  piK> , < Про ocBiTy> , < Про

загальну середнк) ocBiTy> , кПро позаrпкiльrrу ocBiTy> > , < Про сРiзичну культуру та

спорт)), враховуюЧ" ,unu." MiiricTepcтBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 року N,r836

< 11po деякi питання iапровадrкенttя програмноцi;rьового N,Iетоду складання та

u"no,u"n, мiсцевих бюлжетiв>  (iз змirrами) 1,а вiд 20.09.2017 РОКУ N9793 КГIРО

затвердхtення складових програмнот к.; lасифiкаuiт llидаткiв та кредtитувапI { я мiсttевих

бюджетiв> >  (iз змiнами), наказ МФУ N'gl147 вiд 0i.10.20l0 року < [1ро затвердженнrI

типового перелiку бIодхtетних програм ,га 
результативних показttикiв Тх в1,1конання д,J]я

плiсtlевих бюдх< етiв у галузi uД.рп,uuп. управлiьтня>  (iз змirrами). наказ МФУ вiд

10.07.20l7 року Na992 < < I1po затвердiксttrIя 11tTltlBot,tl пepe,rliKy бю/ liкетI Iих lIрограм ,l,a

резУлЬТаТИВнИхllокаЗникiвiхвикоtlаlJIJЯ/ lJIямiсliевихбюДжстiвУга;r'чзiкОсвiта> .
pi1ц.nu" ceciT селищноТ рали вiд 16 грулня 2020 року N91143/VI I I  < < I Iро мiсttевий

Ьrдп,., СофiТвськоi селищноТ територiальноТ громаlIи на 2021 piK>  (iз змilrами)

НАКАЗУЮ:
1.внести змiни до паспортiв бtодitсетних програм на 202l piK ПО ВiДДiЛУ ОСВiТИ

викоI { авLIогО KoMiTeTY СофiТвськОТ селиltlttоТ радИ СофiТвсьrtого райоI rу

.Щн iпропе,гровськоТ областi :

 по КПКВк 0611021 кI lадаrrпя:заl,альноТ серслньоТ освiти зак.падами зага.пыlоТ

середлльоТ освiти> ;

 по КПКВк 0611070 < FIадаI { ня позашкiльноТ освiти закладами позашкiльгtоi

освiти, заходи iз позаIшкiльноi роботи з дi,гьми> ;

 по КПКВк 061503l < Утримання та гIавLIаJIьгIотреFIувальI Iа робо,гir

комунальних д(итячоюI I  аI { ьких с пор,ги I ]  I  I t l х li l tt i,lt>  :

2. I ] iдповiда;rьlliсть за с(lскт,иlзllе i l(ilt l,оlзс B1,IKOpl{ c,гiltI ltrI  бю,,(ltсе,гltИх KotllTiB

I Iоклас1И на l.оJlоl] нОго бухгzut,l,ера фiнагrСовоекоl{ оN,{ iчноТ с.пуrкби Г'асанову LI .C.

3.Контроль за виконаI Iня даного наказу залишаIо за собою,

I IачшlьI t ик u1,1lliлу Ва;tепrиltа МлЗЕНКо


