
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНrСТРАЦIЯ
ДВПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

нАкАз

Севсродонецьк MJ,

Про затвердження та внесення змiн до
паспортiв бюджетних програм на 2021 piK

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу УкраТни, Правилами
складання паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix
виконання, затвердженими наказоМ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
26.08.2014 Jф 83б (зi змiнами), вiдповiдно до розпорядження голови обласноi
державнОТ адмiнiСтрацii-керiвника обласноТ вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii
вiд24.12.2020 р. М 925 <Про обласний бюджет на2О21 piK> (зi змiнами),
наказую:

1. Внести змiни до паспортiв бюджетних програм на 2021 piK за кпквкмБ
0611021 кНадання загаJIьноТ середньоi освiти закладами заг.шьноТ середньоТ
освiти>>, кпквкМБ 0611022 <Надання заг€шьноТ середньоТ освiти спецiйьними
закладами заг€Lльноi середньоТ освiти для дiтей, якi потребують корекцii
фiзичногО та/абО розумового розвитку), кпквкмБ oot toot кНадання
заг€LпьноТ середньоI освiти закладами заг€шьноТ середньоТ освiти>, КПквкмБ
06110б2 <Надання загсшьноТ середньоТ освiти спецiальними закладами загальноТ
середньот освiти для дiтей, якi потребують корекцiт фiзичного та/або
розумового розвитку)), кпквкмБ 06l 1091 <Пiдготовка каДрiв закладами
ПРОфеСiЙНОi (ПРОфеСiйно-технiчноТ) освiти та iншими закладами освiти за
рахунок коштiв мiсцевого бюджету>, 061l094 <Пiдготовка кадрiв закладами
професiйнот (професiйно-технiчнот) освiти та iншими закладами освiти за
рахунок зrLпишку коштiв за освiтньою субвенцiею (KpiM з€Lлишку коштiв, що
мають цiльове призначення, видiлених вiдповiдно до рiшень Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни у попередньому бюджетному перiодi)>, ,ur".рджених наказом
ДепартаМентУ освiтИ i наукИ Луганськоi обласноТ д.р*urпоТ адмiнiстрацii
вiД 16.02.2021 N9 |7, за кпквкМБ 061102З <Надання заг€UIьноТ середньоТ
освiти спецiалiзованими закладами загаJIьнот середньот освiти> та за
КПкВкМБ 06l1101 <Пiдготовка кадрiв закладами фаховоТ передвищоТ освiти
за рахунок коштiв мiсцевого бюджету)), затверджених наказом !епартаментуосвiти i науки Луганськот обласнот державноТ адмiнiстрачi1 вiд 28.0 1.2O2l
Jф 9, виклавши ix у нових редакцiях, що додаються.



2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 202I piK за кпквкмБ
0611063 <<Надання заг€шьноi середньоi освiти спецiалiзованими закладами
заг€LпьноТ середньоi освiти>> та за кпквкмБ 061 1 l04 <Пiдготовка кадрiв
закладами фаховот передвищот освiти за рахунок заJIишку коцтiв за освiтньою
субвенцiею (kpiM зitлишку коштiв, що мають цiльове призначення, видiлених
вiдповiдНо до рiшень Кабiнету MiHicTpiB Украiни у попередньому бюджетному
перiодi)>, виклавши ix у редакцiях, що додаються.

3. Вважати недiйсним паспорт бюджетнот програми на 202l pik за
кпквкМБ 0617з21 <БулiвнИцтвО ocBiTHix устаноВ та заклаДiв>>, затверлжений
нак€воМ Щепартаменту освiти i науки Луганськоi обласноТ державноi
адмiнiстрацii вiд |6.02.202l Jф 17.

!иректор Щепартаменту
!'h*л-7 Юрiй СТЕЦЮК


