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МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУ ВАННЯ

ВIДДIЛ ОСВIТИ
ВИКОНАВЧОГО KOMITETY СОФIТВСЬКОi СЕЛИЩНОi РАДИ

соФI iвського рАйону днIпропЕтровськоi овлдстt
нАкАз

04.09,2019 року смт СофiIвка

Про внесення змiн до паспортiв

бюджетних програм на 2019 piK

М48а/ г

Вiдповiдно до Конститучii Украiни, керуючись Бюджетним кодексом УкраТни,

законамИ УкраiнИ < ПрО ocBiTy>  , < ПрО дошкiльнУ ocBiTy> . кПро загаЛьну середню ocBiTy> ,

< Про позашкiльнУ ocBiTy> , кПро fiержавний бюджет УкраТни на 2019 piK> . рiшентlя

Софiiвськоi селищноi рали вiд 12 грудня 2018 рок1, N9219841/VI I  кI Iро СофiТвський

селЙщний бюджет на 2019 piK>  (зi змiнами), враховуючи накази MiHicTepcTBa фiнансiв

Украiни вiд 26.08.2014 року N836 < Про деякi питання запровадження програмно

цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв>  та вiд 20.09.2017 року

N979з < про затвердження складових програмнот класифiкацiт видаткiв та кредитування

мiсцевих бюлжетiв>  (iз змiнами), наказ мФУ Jф1147 вiд 01,10.2010 року Kllpo

затвердження Типового переЛiку бюлжетних проГра} {  та резуjlь,гатиi] } { их показникiв Тх

виконання для мiсцевих бюджетiв у гатlузi кffержаiзне 1,rrрав;tiння> >  (i;  змirтами), наказ

мФУ та МоНУ вiд 01.06.2010 року J\Ъ 2981519 кI lро:]атвердження Типового пере:riку

бюджетнИх програМ та резульТативниХ показникiв ix виконання для мiсцевих бюджетiв у

галузi KOcBiTa>

НАКАЗУЮ:
1.Внести змiни до паспортiв бюджетних програ] l{  на 2019 piK По вiД;ti.lr.У ОСВiТИ

виконавчого KoMiTeTy СофiТвськоТ селищноI  рали СофiТвського району / Jrliпроilе,гровс:ькоТ

областi:

 
По КПкВк 0611010 кНадання дошкiльноТ освiти>

 
по кПкВК 0611020 < Надання загальноi середньоi освiти загальноосвiтнiми

навчаJIьними закJIадами (в т.ч. школадитячий садок, iHTepHaT при школi),

спецiалiзованi школи, лiцеi, гiмназiТ, колегiуми>

 
по КПКВК 06l10З0 кНадання загальноТ середньоТ освi,ги ве,tiрнiми (зпliннИМИ)

школами)

 
по кпквК 061l090 кНадання позашкi;rьноТ освir,и ttозашкiльними закладами

освiти, заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми>

 
по кПКВк 0611150 < Методичне забезпечення дiяльностi навчаJIьних заклаДiв>

 
по кПКВК 0610160 < Керiвничтво i управлiння у вiдповiднiЙ сферi У MicTax

(MicTi Кисвi), селищах, селах, об'сднаних територiацьних громад)

кпквк 061l161 кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi с,lсвiти

2.вiдповiдальнiсть за ефективне i цiльове використаннrI  бюджетних коштiв покласти на

бу< галтера фiнансовОекЬномiчноi служби вiддiлу освiти виконавчого KoMiTeTy

СЪбiТвськоi селищноi рали Софiiвського району.ЩнiпропетровськоI  областi Литвин Л.М.

3.Контроль за виконання даного наказу заJIишаю за собою.

Начальник вiддiлу

щ

В.А,Мазенко


