
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: 278-21-62
Е-таі1Допт@куіу-оЬ!о8УІІа.§оу.иа \УеЬ:уу\у\у.куіу-оЬ1О8УІ(а.§оу.иа Код ЄДРПОУ 02143614

від “рїЗ'” Об_______ 20^/ р.

НАКАЗ

м. Київ
№ <//

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до пункту 18 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення 
Бюджетного кодексу України”, рішення сесії Київської обласної ради від 
24.12.2020 № 050-01-УІІІ "Про обласний бюджет Київської області на
2021 рік", наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 
“Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами).

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік за кодами видатків 
та кредитування (КПКВК МБ), а саме: КПКВК МБ 0611021 “Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти”, КПКВК МБ 0611022 
“Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку”; 0611023 “Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної середньої освіти КПКВК МБ 0611025 
“Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для 
дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку”; КПКВК МБ 0611041 “ Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти”; КПКВК МБ 0611046 “ 
Централізовані заходи у сфері освіти”; КПКВК МБ 0611061 “ Надання 
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”; КПКВК МБ 
0611062 “Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку”; КПКВК МБ 0611065 “Надання загальної середньої 
освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 
потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку”;



КПКВК МБ 0611070 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”; КПКВК МБ 0611091 
“Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 
іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”; КПКВК МБ 
0611101 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету”; КПКВК МБ 0611120 “Підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”; КПКВК МБ 0611141 
“Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”, КПКВК МБ 0611142 
“Інші програми та заходи у сфері освіти”; КПКВК МБ 0611182 “Виконання 
заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам”; КПКВК МБ 0611191 “Співфінансування 
заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, 
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти”; КПКВК МБ 0611192 
“Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною 
хворобою СОУП9-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та її 
наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (у новій 
редакції).
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