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ВИКОFIАВЧОГО KOMITETY СОФIТВСЬКОi СЕЛИШlНОi РАДИ
СОФI iВСЬКОГО РАЙОНУ ДНIГIРОПЕТРОВСЬКОi ОБЛАСТI

I IАкАз

сшl,г СофiТвка ЛЪ79а/ г28.12.2020

Про внесення змiн до паспортiв

бюджетних програм на 2020 piK

ВiдповiдНо до КонСтитуuii УкраТни, керуIочись Бlодrкеr,ним коде] (сом Украiни,

заI (онами Украiни кПро ocBiTy> , кПро загальну середнIо ocBiTy> , кГlро лоrrI к iльгlу

ocBiTy> , кПро позашкiльну ocBiTy> > , кПро ffержавний бюджет Украiни на 2020 piK> ,

рirшення СофiТвськоТ сqлищноТ рали вiд 18 грудня 2019 року N9279755/VI I  кПро

Софiiвський селищний бюдхсет на 2020 pirt>  (зi змiнами), враховуIочи накази

Мiнiс.герства фiнансiв УкраТни вiд 2б.08.2014 року N9836 кПро деякi питаI { нrl

запровадження lIрограмноцiльового методу складання та виконання мiсцевих

бюдх< етiв> >  та вiд 20.09.2017 року М793 < Про затверлження складових програмнОi

класифiкачiТ видаткiв та кредtитуванI Iя мiсцевих бюджетiв> >  (iз змiнами) . наказ МФУ

Л91147 вiд 01.10.2010 року < 11po затвсl] ilжсt{ ня'Гlrпового rlерелiку бrоджетних t lрограм

та рез)/льтат!tвних гiоказникiв ix виttонаtlllя дцr]  пtiсtlевих бrодхtетiв у гzulузi к.Щерrкавне

управлittltя>  (iз змirrами), наказ мФУ,га N4OllY вi,r 01.06.20l0 року N9 298/519 кГIро

auiuaрдпrallня Типового пере.пiку бюджетliих I Iрограм та резуJ]ьтативI ILIх гlоказttикiв Тх

виконаI Iня для мiсцевих бюд> tсетiв у галузi < OcBiTa>

НАI tАЗУIо:
1.Вltести змiни до паспортiв бюджетFIих програм FIa 2020 piK гrО ВiДltiЛУ ОСВiТИ

виконавrIого KoMiTeTy СофiТвськоТ селиlllttсli рали СофiТвсьitого райогtу

Щн iпро пе,l,ровськоI  областi :

кПКВК 06l l020 < Надання загальноi середньоi освiти закладами загальнОi

середньоТ освiти (у топrу числi з дошкiлыlими lliдроздiлами

(вiддiленями,груrlами))>

 
по КПКВК 06l1010 < Наданtlя дошtсiлr,ноТ освiти>

 
tto кпквК 06l1090 < Надання позаlшкi.ltьноТ освiти закладами ilозашкiльноТ

освir,и. заходи iз позtrttttt i'; tьноТ робсl,гt,t :з .lt iтьпци>

2. I ] iдrrовi: rа; tьгliс,гl, за е(lсктивllе i tt iльовс l] ltI (орис,гаI I I Iя бlодrttеr,них кош,гiВ

покласти на гоJIовI Iого бухгалтера фiнаrrсовоекоllоlчliчrlоТ слуltби Гасаrrов,v I I .C.

З.Контроль за виконання даного наказу залиrtJаIо за собоIо,

Начальниl<  вiддiлу ftпу В.А.I \4азеtlко


