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Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до «Правил складання паспортів бюджетних програм
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 зі змінами, рішення
сесії міської ради від 20.12.2018 року № 1171 « Про міський бюджет на 2019
рік» та рішення від 24.01.2019 року № 1207 «Про внесення змін до міського
бюджету на 2019 рік»:

наказуємо:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік відділу освіти,
молоді і спорту Бережанської міської ради за такими кодами програмної
класифікації видатків (КПКВ):
0610160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах ”
0611010 „ Надання дошкільної освіти ”
0611020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”
0611090 „ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми ”
0611150 „ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів ”
0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ”
0611162 „ Інші програми та заходи у сфері освіти ”
0613131 „ Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання
Державної цільової соціальної програми «Молодь України» ”
0613140 „ Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) ”

0615011 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту ”
0615012 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту ”
0615031 „ Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл ”
2. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм надавати до
фінансового управління один раз на рік в терміни, визначені для подання
річної фінансової та бюджетної звітності, за формою затвердженою
відповідно до наказу № 836 від 26.08.2014 р. у паперовому та електронному
вигляді.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаємо за собою.
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