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Про внесення змiн до наказу
управлiння освiти вiд 1 5. 10.2019р.
Ns l 85-ОД кПро затвердження паспортiв
бюджетних програм мiсцевого
бюджету на 2019 piK>

Вiдповiдно до Бюджетного кодексу Украiни, Закону Украiни <ПРО ЩеРЖаВНИЙ
бюджет УкраТни на 20l9 piK>, наказiв MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08.2014
836 пПро деякi питання запровадження програмно-цiльового методу скЛадаННя
виконання мiсцевих бюджетiв)), вiд 02.08.2010 року J&805 <Про ЗатВеРДЖеННЯ

року

та

J\b

основних пiдходiв до запровадження програмно-цiльового складання та виконання
мiсцевих бюджетiв>, вiд 20.09.2017 року J\Ъ793 uПро затвердження склаДоВих

програмноТ класифiкацiт видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв), вiд 0l .10.2010
року J\ъ1147 пПро затвердження Типового перелiку бюджетних програм та
результативних .ro*urr"*iB ix виконання для мiсцевr,* бюджетiв у галузi <Щержавне
(Зi
управлiння)); нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд l0.07 .2017 рОКУ JФ 992

змiнами вiД |з.о2.2018 Jф141) <Про затвердження Типового перелiку бюджетних
програМ i резульТативних показникiв Тх виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi

<OcBiTa>; наказу MiHicTepQTBa молодi та спорту УкраТни вiд 23.1 1.20l бр. J\Ъ 4з9З <[ [ро
затвердження Типового перелiку бюджетних програм та результативних показникiв Тх

виконання для мiсцевих бюджетiв у сферi фiзичноТ культури i спорту>; рiшення
виконавЧого KoMiTeTy ШосткинськоТ MicbKoT рали uПро внесення змiн до Програми
розвитку фiзичноТ культури i спорту в м. Шостка у 20|7-2020 роках" вiд26.|2.2017Р.;
рiшення cecii ШосткинськоI MicbkoT Ради uпро внесення змiн до MicbkoT програми
вiдпочинку та оздоровлення дiтей на 201r7-2020 роки)) вiд 12.04.2018p.; рiruеннЯ ceciТ
Шосткинськоi мiськоi Ради кПро внесення змiн до MicbKoi програми вiдпочинку та
оздоровлення дiтей на 20I7-2020 роки> вiд 15.06.2018р.; рiшення ceciT ШосткинськоТ
MicbKoT ради вiд 2|.|2.2018 року <Про мiсцевий бюджет м.Шостка на 2019 piK>;
рiшеннЯ ШосткиНськоТ MicbKoi Ради <Про затвердження комплексноТ програми
<OcBiTa територiальноi громади MicTa Шостки у 2019-202l роках> вiд l4.12.20l8p.,
Шосткинськот MicbKoi Ради <ГIро проIраму соцiально-економiчного т,а
.Рiшення
культурного розвитку на 2019 piK та наступнi 2020-2021 програмнi роки вiд
2|.|2.2Оl8р., рiшення ceciI ШосткинськоТ мiськоI Ради вiд 05.03.20l9p.; рiшення
виконкому ШосткинськоТ MicbKoT рали J\Ъ9l вiд 28.0З.2019р.; рiшення виконкому
Шосткинськоi MicbKoT Ради J\ъ98 вiд 04.04.2019р.; рiшення виконкому ШосткинськоТ
MicbKoT Ради JVl122 вiд24.О4.2019р.; рiшення виконкоМу ШосткинськоТ MicbKoi Ради
N9l3l вiд 16.05.2019р.; рiшення ceciT ШосткинськоТ MicbKoT ради вiд 30.05.2019Р.;
ceciT
рiшення виконкоМу Шосткинськоi MicbKoT Ради J\ъ153 вiд 10.06.2019р.; рiшення
ШосткиНськоi мiськоi РадИ вiд 02.08.2019р.; рiшеннЯ ceciT LIIосткиНськоТ MicbKoT ради
вiд 14.08.20l^9;нак€ву Щержавного агенства з питань електроliного урядуваНня УкраТнИ
вiд 14.05 .20|9 Jrгs35 uПро затвердження методики визначення належностi бюдже,гних
програм ло сфери iнформатизацiт>' рiшення виконкому Шосткинськоi MicbkoT Ради

вiд

cecii

ШосткинськоТ MicbKoT Ради Bi;r
25.оg.2019р.;рiшення виконкому Шосткинськот MicbKoT Ради j\ъ302 вiд 29.|0.19р.;

:VsZS+

oo.oq.zOl9p.' рiшення

рiшення виконкому ШосткинськоТ MicbKoT ради JV9324 вiд l3.1 1.19p.; рiшення
виконкому ШосткинськоТ MicbKoT ради Ns36l вiд 29.||.l9p.; рiшення виконкому
Шосткинськоi мiськоi ради J\Ъ368 вiд 16.|2.19р.; рiшення ceciT Шосткинськоi мiськоi
ради вiд2l.|2.2019р.

НАКАЗУЮ:

l.

Внести змiни до паспортiв бюджетних програми на 2019 piK управлiння освiти

Шосткинськоi MicbKoi ради

за кодами програмноi класифiкачii

видаткiв
кредитування мiсцевих бюджетiв та викласти ix в новiй редакцii вiд 28.I2.2019p.
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06l l010 <Надання дошкiльноi освiти>;
061l020 <Надання заг€шьноi середньоi освiти заг€Lпьноосвiтнiми навч€Lпьними
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами>;
06l l030 <Надання загzшьноi середньоi освiти вечiрнiми (змiнними) школами));
061 1070 <Надання загчшьноТ середньоТ освiти спецiальними загаJIьноосвiтнiми
школами-iнтернатами, школами та iншими навчаJIьними закладами для Дiтей,
якi потребують корекцii фiзичного та (або) щзумового розвитку);
0611150 <Методичне забезпечення дiяльноfii навч€шьних закладiв>;
0б11090<Надання позашкiльноI освiти позашкiльними закладами освiти,
заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми>;
06l1lбl <Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi освiти>;
061 1 170 <Забезпрчення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв>;
0610160 <Керiвництво й управлiння у сферi освiти>;
0613140 <Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв з оздоровлеI{ня
дiтей, що здiйснюеться за рахунок коштiв на оздоровлення громадяН, яКi
постражд€uIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи)>;
0615031 <Утримання та навчаJIьно-тренув€uIьна робота комунальних диТяЧОюнацьких спортивних шкiл>;
соцiального
06|З242 <Iншi заходи у сферi соцiального захисту
забезпечення);
0617ЗбЗ <Реалiзацiя iнвестицiйних програм i проектiв за рахунок субвенrriТ
на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих
територlи).

Начальник управлiння освiти
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