
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
М . / /  2019 м. Дніпро № З 'М /е /к М -ІЇ

Про внесення змін до наказу 
від 12.02.2019 № 76/0/212-19

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції 
України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами), враховуючи наказ 
Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209, відповідно до 
рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний 
бюджет на 2019 ріі£’ (зі змінами), в зв'язку зі зміною показників

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 1 наказу департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 12.02.2019 № 76/0/212-19 “Про затвердження 
паспортів бюджетних програм на 2019 рік” та викласти паспорти бюджетної 
програми у новій редакції, що додається, а саме:

КТПКВК МБ 0611040 “Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами” ;

КТПКВК МБ 0611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового
розвитку” ;

КТПКВК МБ 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 ” ;

КТПКВК МБ 0611090 “Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” ;

КТПКВК МБ 0611110 “Підготовка кадрів професійно-технічними



закладами та іншими закладами освіти” ;
КТПКВК МБ 0611120 “Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)” ;
КТПКВК МБ 0611150 “Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів” ;
КТПКВК МБ 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти” ;
КТПКВК МБ 0611162 “ Інші програми та заходи у сфері освіти” ;
КТПКВК МБ 0613140 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

оздоровлення громодян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)” ;

КТПКВК МБ 0615011 “Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту” ;

КТПКВК МБ 0615012 “Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту” ;

КТПКВК МБ 0615031 “Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” .

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора департаменту -  начальника управління фінансового, 
організаційно-документального та кадрового забезпечення Литвиненко Н.В., 
контроль залишаю за собою.

Директор департаменту
освіти і науки облдержадміністрації —  О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ


