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Деражня № 21- но / 10-н

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

З метою підвищення ефективності виконання місцевого бюджету та забезпечення 

виконання Законів України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Конституції 

України, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-17, постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2002 № 228 « Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», 

відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 ( у 

редакції наказу Міністерства фінансів України від 4 грудня 2015 року № 1118) « Про 

затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»; наказ 

Міносвіти від 15.04.93 р. № Ю2 «Про затвердження інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівникам освіти», від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов 

оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

року № 836 Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів», та рішення Деражнянської міської ради «Про бюджет 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» №1 від 24.12.2020 року

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік відділу освіти, молоді та 

спорту Деражнянської міської ради за кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів:

- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
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- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти»;

- 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

- 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми;

- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

- 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету»;

- 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрівза рахунок 

освітньої субвенції»;

- 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників»;

- 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;

- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 

юнацьких спортивних шкіл».

2. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.
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