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НАКАЗ
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Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

№

Відповідно до рішення міської ради від 24.06.2020 №34 «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 49 «Про бюджет міста на 
2020 рік», рішення міської ради від 24.06.2020 №25 «Про внесення змін до 
Програм «Освіта на 2019 - 2021 роки», «Професійна (професійно-технічна) 
освіта на 2019-2021 роки» затверджених рішенням Запорізької міської ради від 
19.12.2018 № 41 «Про затвердження програм по освітній галузі» (зі змінами),
наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 

рік по департаменту освіти і науки міської ради за:
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
КГЖВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))»;

КПКВК 0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного таУабо розумового розвитку»;

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно- 
технічної) освіти та іншими закладами освіти»;

КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти»;
КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти»;
КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів»»
КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

КГЖВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».



2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
головного бухгалтера об’єднаної централізованої бухгалтерії департаменту 
освіти і науки Запорізької міської ради Кривоніс І.В.

с$г?
Заступник директора департаменту -  
начальник управління з питань 
розвитку освіти Н.В.Вітковська


