
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДВПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

нАкАз

Ссверодонецьк

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

Керуючись статтею 20 Бtоджетного Кодексу Украiни, Правилами
складання паспортiв бrоджетI{их програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про Тх

виконання, затвердженими наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд
26.08.2014 М 836 (зi змiнами), вiдповiдно до розпорядження голови обласноТ
державноТ адмiнiстрацiТ-керiвника обласноТ вiйськово-цивiльноi адмiнiстрачiI
вiд24J2.2020 р. JФ 925 <Про обласний бюджет на2021 piк> (зi змiнами),
наказую:

Внести змiни до паспортiв бюлжетних програм на 2021 piK за КПКВКМБ
0б1l02l <Надання загальноТ середньоТ освiти закладами загаJIьноТ середньоТ
освiти>>, КПКВКМБ 0611022 <Надання загальноТ середньоТ освiти спецiальними
закладами заг€LльноТ середньоТ освiти для дiтей, якi потребують корекчii
фiзичного таlабо розумового розвитку), КПКВКМБ 061 1023 <Надання
ЗаГ€шьноТ середньоТ освiти спецiалiзованими закладами загальноi середньоТ
освiти>, КПКВКМБ 061106l <Надання загальноТ середньоТ освiти закладами
загаJIьноТ середньоi освiти), КПКВКМБ 0б l l 0б2 кНадання загальноТ середньоТ
освiти спецiальними закладами загальноТ середньоТ освiти для дiтей, якi
потребують корекцiТ фiзичного таlабо розумового розвитку), КПКВКI\4Б
06l109l кПiдготовка калрiв закладами професiйноТ (професiйно-технiчноТ)
Освiти та iншими закладами освiти за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>,
06l1094 <Пiдготовка калрiв закладами професiйноТ (професiйно-технiчноТ)
освiти та iншими закладами освiти за рахунок залишку коштiв за ocBiTHboto
субвенцiею (KpiM залишку коштiв, що мають цiльове призначення, видiлених
вiдповiдно до рiшень Кабiнету MIiHicTpiB УкраТни у попередньому бюджетному
Перiолi)>, КПКВКМБ 0б l 1 l 0l <Пiдготовка кадрiв закладами фаховоТ
ПеРеДВИЩОi ОСвiти за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>, затверджених
наказом !епартаменту освiти i науки ЛуганськоТ обласноТ лержавноТ
адмiнiстрацiТ вiд 16.0з.202l J\b 35, за КПКВКМБ 06l 1070 кНадання
позашкiльнот освiти закладами позашкiльнот освiти, заходи iз позашкiльнот
роботи з дiтьми>, затвердженого наказом fiепартаменту освiти i науки
Луганськоi обласнот державноТ адмiнiстрацiт вiд |6.02.202l }Is |7 та
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затвердити паспорт бюджетноТ програми на 2021 piK за КПКВКМБ 06l1046
кI_{ентралiзованi заходи у сферi освiти>, виклавши ix у редакцiях, що

додаються.

Щиректор !епартаменту % **--Т Юрiй СТЕЦЮК


