
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

нАкАз

Северодонецьк Ns tЧ

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

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу Украiни, Правилами
складання паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix
виконання, затвердженими наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
26.08.2014 М 836 (зi змiнами), вiдповiдно до розпорядження голови обласноi
державноТ адмiнiстрацii-керiвника обласноi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii
вiд24.12,2020 р. J\Ъ 925 <Про обласний бюджет Ha202l piк> (зi змiнами),
наказую:

1. Внести змiни до паспортiв бюджетних програм на 2021 piK:

за КПКВКМБ 0б1103l <Надання заг€LпьноТ середньоi освiти закладами
заг€Llrьноi середньоТ освiти), КПКВКМБ 0611032 <Надання загzlльноi середньоi
освiти спецiальними закладами заг€шьноТ середньоi освiти для дiтей, якi
потребують корекцiТ фiзичного та/або розумового розвитку), КПКВКМБ
0б1 1033 <<Надання загzLпьноТ середньоТ освiти спецiалiзованими закладами
заг€шьноТ середньоi освiти>, КПКВКМБ 0613140 <Оздоровлення та вiдпочинок
дiтей (KpiM заходiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв
на оздоровлення громадян, якi постражд€Lltи внаслiдок Чорнобильськоi
катастроф")u, затверджених наказом Щепартаменту освiти i науки ЛуганськоТ
обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 28.01 .2021 Jф 9;

за КПКВКМБ 06110бЗ <Надання загальноТ середньоТ освiти
спецiалiзованими закладами загальноТ середньоi освiти>, затвердженого
наказом Щепартаменту освiти i науки Луганськоi обласноТ державноТ
адмiнiстрацii вiд 16.03 .2021 J\Ъ 35;

за КПКВКМБ 061110l <Пiдготовка калрiв закладами фаховоi передвищоТ
освiти за рахунок коштiв мiсцевого бюджету>, затвердженого наказом
!епартаменту освiти i науки Луганськоi обласноТ державноi адмiнiстрачii
вiд 02.04.2021 Jф 50;

за КПКВКМБ 0б11021 кНадання загЕLльноi середньоi освiти закладами
загаJIьноТ середньоi освiти), КПКВКI\4Б 061l0б1 <Надання загальноТ середньоI
освiти закладами загальноТ середньоi освiти>, КПКВКМБ 0б1l062 <Надання
ЗагаJIьноI середньоi освiти спецiальними закладами загальноТ середньоТ освiти



для дiтей, якi потребують корекцiт фiзичного таlабо розумового розвитку)),
КПI(BКМБ 0611070 <Надання позашкiльноi освiти закладами позашкiльноТ
освiти, заходи iз позашкiльноi роботи з дiтьми>>, кпквкмБ 0611120
КПiДВИЩеННя квалiфiкацiI, перепiдготовка кадрiв закладами пiслядипломноi
освiти>>, затверджених наказом .Щепартаменту освiти i науки ЛуганськоТ
обласноI державноi адмiнiстрацiТ вiд 30.04 .202| jrlb 69;

За КПКВКМБ 0611022 <<НаданFIя загальноТ середньоI освiти спецiальними
закладамИ загальнОi середньоi освiти для дiтей, якi потребують корекцiТ
фiзичного таlабо розумового розвитку)), КПКВКМБ 061 1023 <Надання
заг€шьноi середньоТ освiти спецiалiзованими закладами загальноТ середньоТ
освiти>>, кпквкмБ 061 1091 <Пiдготовка кадрiв закладами професiйноi
(ПРОфеСiйНО-технiчноi) освiти та iншими закладами освiти за рахунок коштiв
мiсцевого бюджету>, затверджених наказом .Щепартаменту освiти i науки
ЛУганськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 14.О5.2О21 Js 73, виклавшlи
iх у нових редакцiях, що додаються.

2. Затвердити паспорт бюджетноi програми на 202| piK за КПКВКМБ
0617З21 кБулiвництво ocBiTHix установ та закладiв> у редакцiТ, що
додаеться.

,Щиректор !епартаменту IОрiй СТЕЦIОК


