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Про вrlесення змirl до паспортiв
бюджетних програм на 2021 piK

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу Украiни, Правилами
складання паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ii
виконання, затвердженими наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
26.08.2014 Ng 83б (зi змiнами), вiдповiдно до розпорядження голови обласноТ

державноi адмiнiстрачiI-керiвника обласноТ вiйськово-цивiльноi адмiнiстрачiТ
вtд24.L2.2020 р. JФ 925 кПро обласний бюджет на2021 piк> (зi змiнами),
наказую:

Внести змiни до паспортiв бюлжетних програм на 2021 piK за КПКВКМБ
061,1022 <Надання загаJIьноТ середньоi освiти спецiальними закладами загальноТ
середньоi освiти для дiтей, якi потребуrоть корекцiI фiзичного таlабо

розумового розвитку), КПКВКМБ 0611091 <Пiдготовка калрiв закладами
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти та iншими закладами освiти за

рахунок коштiв мiсцевого бюджету>, КПКВКМБ 06l 1 l91 <Спiвфiнансування
заходiв, що реалiзуються за рахунок субвенцiТ з державного бюджету мiсцевим
бюджетам на боротьбу з гострою респiраторноIо хворобою COVID- l9,
спричиненою KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, та iT наслiдками пiд час навI{ального
процесу у закладах загальноI середньоТ освiти>>, КПКВКМБ 0617З21
<Булiвництво ocBiTHix установ та закладiв>, затверджених наказом

Щепартаменту освiти i науки ЛуганськоТ обласноТ державноТ адмiнiстраuiТ
вiд 28.07.202| М 116, за КПКВКМБ 0б11021 <Надання загальноТ середньоТ
освiти закладами загаJIьноТ середньоi освiти>, КПКВКМБ 061 103 1 <Надання
заг€ulьноi середньоi освiти закладами загальноi середньоi освiти>, КПКВКМБ
0б11032 кНадання загальноТ середньоi освiти спецiальними закладами загальноТ
середньоТ освiти для дiтей, якi потребують корекцiТ фiзичного таlабо

розумового розвитку), КПКВКМБ 0611070 <Надання позашкiльноТ освiти
закладами позашкiльноТ освiти, заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми>,
КПКВКМБ 0611l01 <Пiдготовка кадрiв закладами фаховоТ передвищоТ освiти
за рахунок коштiв мiсцевого бюджету)), затверджених наказом ffепартаменту
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освiти i науки Луганськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 23 .07.2a2l
J\Ъ ||4, за КПКВКМБ 0611094 кПiдготовка кадрiв закладами професiйноТ
(професiйно-технiчноI) освiти та iншими закладами освiти за рахунок залишку
коштiв за освiтньою субвенцiсю (KpiM залишку коштiв, що мають цiльове
призначення, видiлених вiдповiдно до рiшень Кабiнету MiHicTpiB УкраТни у
ПОПереДньому бюджетному перiодi)>, затвердженого наказом !епартаме[Iту
освiти i науки ЛуганськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрачii вiд 18.06.2021
М 98, за КПКВКМБ 0613l40 кОздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв з
оЗДоровлення дiтеЙ, що здiЙснюються за рахунок коштiв на оздоровлення
громадян, якi постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи)>,
затвердженого наказом Щепартаменту освiти i науки ЛуганськоТ обласноi
державноТ адмiнiстрацiТ вiд 02.06.2021 N9 84, за КПКВКN{Б 061 1 l04
<Пiдготовка кадрiв закладами фаховоi передвищоi освiти за рахунок залиLuку
коштiв за освiтньою субвенцiсю (KpiM залишку коштiв, що мзютIl цiльове
призначення, видiлених вiдповiдно до рiшень Кабiнету MiHicTpiB УкраТrrи у
попередньому бюджетному перiодi)>, затвердженого наказом Щепартаменту
освiти i науки ЛуганськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ вiд 16.0З.2021
Jф З5 та за КПКВКМБ 061l130 <Методичне забезпечення дiяльностi закладiв
освiти>>, затвердженого наказом ,Щепартаменту освiти i науки ЛуганськоТ
обласноi державноi адмiнiстраuiТ вiд 28,0|.2021 М 9, виклавши Тх у t{ових

редакцiях, що додаються.

Щиректор {епартаменту IОрiй СТ'ЕЦIОК


