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Про затвердження паспортiв
бюдхсетних програм мiсцевих
бюджетiв на 2021 piK

з метою пiдвищення ефективностi виконання районного бюджеry та
забезпеЧеннЯ виконанНя БюджетногО кодексу Украiни вiд 08.07.2010 р. N2456-
VI, накаЗу MiHicTepcTBa фiнансiВ УкраiнИ вiд 26.08.2о14 р. N9 836 "Про деякi
питання запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання
мiсцевих бюджетiв", наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд |О.07.20l-7
Р. Ns 992 " ПРО ЗаТвердження Типового перелiку бюджетних програм та
результативних показникiв ik виконання для мiсцевих бlоджетiв у галузi
"OcBiTa", наказу MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни вiд 23.11.2016 р. }ф
439З "Про затвердження Типового перелiку бюджетних програм та
результативниХ показникiВ ix виконаннЯ для мiсцевих бюджетiв у сферi
фiзичноi культури i спорту", наказУ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
27.07.2011 Р. J\Ъ 945 "Про затвердження Примiрного перелiку результативних
ПОКаЗНИКiВ бюджетних програм для мiсцевих бюджетiв за видатками, що не
ВРаХОВУЮТЬся при визначеннi обсягу мiжбюджетних трансфертiв", рiшення
Вишгородськоi MicbKoT ради вiд 29.|2.2020 р. Ns 4l2 "Про бюджет
ВИШГОРОдськоi MicbKoi територiаrrьноi громади на 202l piк", рiшення
ВИШГОРОДСькоi MicbKoT ради вiд29.12.2020 р. М 4/1 "Про затвердження мiських
програМ розвиткУ на 2021 PiK", рiшення ВишгородськоТ MicbKoT Ради вiд
28.01 .202I Р. JФ 5/З1 "Про затвердження мережi закладiв освiти ВишгородськоТ
MicbKoi ради КиiвськоТ областi на 2021 навчальний piK''

НАКАЗУЮ:

1.затвердити паспорти бюджетних програм мiсцевих бюджетiв на 2021 pik
соцiально-гуманiтарного управлiння Вишгородськоi Micbkoi ради за кодами
ПРОГРаМНОi КЛасифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бrоджетiв
(КПКВК):
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_ 0610160 <Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi
Киевi), селищах, селах, територiальних громадах);

- 0б11010 <<Надання дошкiльноТ освiти>;
- 061 1021 кНадання загальноi середньоi освiти закладами загальноТ

середньоТ освiти>>;

- 0611022 кНадання загальноТ середньоi освiти спецiальними закладами
заг€LпьноТ середньоi освiти для дiтей, якi потребують корекцiТ фiзичного
таlабо розумового розвитку) ;

- 061l0З 1 <<Надання загЕLпьноТ середньоi освiти закладами загальноi
середньоi освiти>>;

- 0611032 <<Надання загальноi середньоi освiти спецiальними закладами
загальноi середньоi освiти для дiтей, якi потребують корекцii фiзичного
Tal або розумового розвитк) ;

- 0611070 <<Надання позашкiльноi освiти закладами позашкiльноТ освiти,
заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми>;

- 06lI142 <Iншi програми та заходи у сферi освiти>>;
- 061 1 151 <<Забезпечення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв за

рахунок коштiв мiсцевого бюджету>;
- 06|||52 <Забезпечення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв за

рахунок ocBiTHboT субвенцii>;
- 0611200 <<Надання освiти за рахунок субвенцii з державного бюджету

мiсцевим бюджетам на надання державноI пiдтримки особам з
особливими освiтнiми потребами>;

- 061'З|12 <<Заходи державноi полiтики з питань дiтей та ix соцiального
захисту);

- 0б13140 <<Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв з оздоровлення
дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на оздоровлення громадян, якi
постраждzulи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи)>;

- 0615031 <<Утримання та навчально-тренув€uIьна робота комунzLльних
дитячо-юнацьких спортивних шкiл>> ;

- 061.7321 <Будiвництвоl ocBiTHix установ та закладiв>.
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