
УКРАЇНА
БЕРЕЗНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

13.10.2022 № 147

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік по 
відділу освіти, молоді та спорту 
Березнівської міської ради 
Рівненського району Рівненської області

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказами 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» (із змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 
10.09.2014 №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
29.12.2018 №1209), Міністерства освіти науки України від 10.07.2017 №992 
«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.08.2017 №956/30824, 
наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і 
спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.12.2016 
№1610/29740, рішення сесії Березнівської міської ради від 21.12.2021 №635 
«Про бюджет Березнівської міської територіальної громади на 2022 рік», 
рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 13.10.2022 №277 
«Про внесення змін до міського бюджету Березнівської міської територіальної 
громади на 2022 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по відділу освіти,



молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району
Рівненської області за кодами програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів:

- КГЖ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КГЖ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»;
- КГЖ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- КГЖ 0611130 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти»;
- КГЖ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу Анатолій ГУДЬКО


