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НАКАЗ

“ Ш.” Ш 201Р  р. № ЛЬ9
м.Київ

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до пункту 18 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення 

Бюджетного кодексу України”, рішення Київської обласної ради від 20 грудня 

2018 № 530-25-VII “Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік”, 

наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про

деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
і

виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10 вересня 2014 року за № 1 103/25880 (зі змінами).

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік (у новій редакції) за 

кодами видатків та кредитування (КПКВК МБ), а саме: КПКВК МБ 061 1070 

“Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами- 

інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”; КПКВК МЬ 

0611080 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 

предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 

фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово- 

фізичною підготовкою”; КПКВК 0611090 “Надання позашкільної освіти 

гтояяттткіттьними яякмтяпями о с в і т и .  яяхогти іч пояя іттк іпьно ї  п о б о т и  я п і т ь м и ” :



КПКВК МБ 061 1110 “Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 

іншими закладами освіти” ; КПКВК МБ 0611120 “Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами 1 і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 

училищами); КПКВК 0611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 

закладами гііслядипломної освіти”; КПКВК МБ 0611161 “Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти”, КПКВК МБ 061 1 162 “Інші програми 

та заходи у сфері освіти”, КПКВК МБ 0617363 “Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій” ..

Заступник директора департаменту


