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ЛУГАНСЬКА ОБJIАСНА ДЕРХtАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

нАкдз

Севсролонецьк М r_9

Про Btlece}lIlя змitt ло паспор,гiв
бюджетt|Irх програм IIа 202l piK

Керуtочись статте}о 20 Бtодх<етного Колексу УкраТни, Правилами
складання паспортiв бrоджетIlих програм мiсtlевих бюджетiв та звiтiв про Тх

виконання, затI]ердженими наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни llilt
26,08.2014 М 836 (зi змiнами), вiдповiдно до розпорядження голови обласноТ
ДерЖавноТ адмiнiстрацiТ-керiвника обласноТ вiйськово-цивiльноТ адмirriст,рацiТ
вtд24.12.2020 р. J\Ф 925 <Про об,ltасний бюдхtет на2021 piK> (зi змiнами),
tiаказую:

Внести змiни до паспортiв бrоджетLIих програм на 2021 piK за КПКВКМБ
06ll022 <Надаttгtя загальноТ серелньоj'освiти спецiалы{ими закладами загальtlоТ
середньот освiти дJIя дiтей, якi потребуrоть kopekrriT фiзичного таlабо
розумового розвитку>, К1-IКВКN4Б 061 1 023 <Надання загаJIьноТ середньоТ
освiти спецiалiзованими закладами загальнот середr-lьоi освiти>, КпквкN4Б
06l l046 <Щентралiзованi захо/lи у сферi освiти>, КПКВКМБ 061 l 09 ]

<пiлготовка кадрiв закладами професiйнот (професiйно-техrriчнот) освi,ги l,a
iншими закладами освiти за рахунок кошIтiв мiсr(евого бlодже.гу> .],а за
КПКВКМБ 06l l094 <Пi,rtготовка кадрiв закладами професiйноi' (професiйно-
технiчноТ) освiти та it-tt-tlими заклалами освiти за рахунок залиIIIку коrш-гiв за
ОСВiтньою сУбвенuiсю (KpiM залиILIку кошt,гiв, u{о мають tliльове призначенI{я,
виДiлених вiдповiдно до рiшlень Кабir,rету MiHicTpiB Украi'rrи у IloI!epeltl.{boMy
бЮДжетt-tому перiодi)), затверджс}Iих наказом Щепартамен,гу освir,и i науки
ЛуганськоТ обласноТ державI{оТ адмiнiс,граuiТ вiд l3.04.202l Jф 59, за
КПКВКIVIБ 0бl l02l <Надаrrня загальноТ середньоТ освiти закладами зага;lьгtоТ
СеРеДНЬОТ освiти>, KПKBItI'\4Ij 06l 106l <IJаданtlя загальIlоТ серелньоr' освi,гrл
Закладами загальноТ середrtьоТ освiти>>, КГIКIJКМIj 06l l062 кI*Iадаllня загальltоj'
СеРеДНЬОТ Освiти спецiальними закJIадами загаJ]ьt,lоТ середгrьоТ осtзi,ги д:rя дi,гей,
якi потребуrоть корекuiТ фiзичноl,о таlабо розумового розвитку)), КПКВКМБ
0бl l070 кНаДання позашкiльltоТ освiти закладами позашкiльноТ освiти, захо/tli
lЗ ПоЗашкiльноТ роботи з дiтьми>), затверджених наказом /]епартамеLrту осlзi,ги i



наУки ЛУгаttськоТ обласноТ державноТ адмiгriстрацiТ вiдt 02.04.2021 J\b 50 ,га:]а

КПкВКN4Б 06l1120 <Пiдвиrцення квалiфiкашiТ, перепiдготовка калрiв
закладами пiслядипломноТ освiти>, затвердженого наказом Щепартаменl,у
освiти i науки ЛуганськоI обласноТ дер}кавноТ адмiнiстраuiТ вiд 28.01.2021
j\"9 9, виклавши Тх у нових редакцiях, що додаються.
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