
0б00000

l4 _1 l _2()22

пАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюлжету на 2022 piK

l[eH,p фiпансово-]осподарського,[а навча.iIьно-NtегоltичпOlо lабеlпечепltя закладiв освiги i
K\,.,l ь

(найvенчвання Iоловноlо гоtllогяlll{lhа Nuшllв viсuсьпll,;юJж(]),

здтвЕрджЕl]о
Наказ Mr HicTepcl.Ba фrнансlв YKpaiHrr 26 cctlr r lrя ]0 I ] poKv Ng 8.}6
(уРедакцllнаказчМrнtсlэрствафlнапсlв\'хllаrнrrвrл 29тудня20l8рокуJY! l]()9)

ЗАТВЕРДЖЕlIО
Наказ

l]eHTp (li HaHcoB"

ОСВiти i к1,,llьтури

(ttаймеlvванняI.()]lOBн()l1)p.,',,up",."@

Nс l 7_04_06/22Зъ

,l l831J()2

(код за ('jlI'lIOY)

4 | 8J.l402

(код ]а ('jll'Iloy )

(кол Протрамноl класифiкачii BllaTKlB та
крелиryвання мlсцевого бюджеп,)

06 1 00002-

J-

l(elrT,p фiпаrrсово-I,осIlодарського та llаRча.пьн()-}rетOлllчllоl,О забезпсчонliя закладiв освiти i
K}.ilb гури l'озвалiвсl,коТ с/р Стрийського району ЛьвiвськоТ об.l

(ва}'iмснчваllliя n,ono
(код I lрограмноl класифtкацll видатх|в га

кредlllтвання мIсцевоIю бюджеry)

06ll06l I06!

{b,,,l TIlIx,B,,l llг(\Ipa\!lll)l b.racrr,]lrKauIi видаlKlB la
крсдпlуяання мlсllевого бюджету)

(ktll Функцкlпа.'rыrоl класrrфrкаrtlr
tsilлаткlв та xpejllt]l Rаllня бк]л*,еп )

2 428 552,00 гривеllь. \ TO\,ly числi загального фондч

092 l
l3525000000(код Програмноi кlrасифtкацii BttlaTKrB та

Kpe!lrryBaH ня мIсцевого бюдхе\- )

4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асиI HvIJaHb

спецiального фонлу- 0,00
2 428 5_ý2,00

(коа бюлжсу)

гривень та
I,ривень.

_5. Пiдстави для виконання бюджсl.ноТ Ilроl.рами

cl пLсьrпl iнами, рiшення виконавчого KoMiTeTV Роrвя пiпп. -л.jя виконавчого KoMiTeTy ЛЪ77 вЙ 07.11.2022

aBнol пол надосяl,нення яких

7. Мета бюджетноТ програми

iзацiя бюджетноТ п

l llль державноТ полiтики
ня нaшежних умов для я компетентностей. пов'язаних з

8. Завдання бюджетноi п



9. l Iаllрями l}ик()рис,lаt,llя бltr,l;ксгllих Ktlttr l itl

I0, llерелiк мiсцевих / регiоналыrих програ\l. tцо виконуlоться у скjIадi бюджетноТ програN,lи

Лс з/ll l laI l ряrr и l}и корис-l aI l ll я бttl,ц;кеr.них Ktltlt.t.i t;

2

Заr а,,tьItий фоltл Сllсцiальrrий фонд }'cl,tlt tl
I

] J

2 428 552 00
4 5yLt'Ul о 0,00 2 42s 552J02 J2tl 552,00 0,00 2 128 552-00

Л! з/п l lайм eHyBarr ня ll ictletзol' i per.ioHaI ьноТ програ]vr и

2
Усього

Заr а_rr,rrий фtlнд СrlсIriальний фонд Ycbtll,tl
I

_) 4 5

0,00
льтативнi пока Jtlики бttl;i;Ke.l.HoТ

Jиректор

ПОГО{ЖЕНО:
сlл bcbkoi

органу )

I Itlказники

K1-1bNlclb laKjla,tIa (за с.rt,гtеttями Luк

KljlbKlc,l,b учнJв

] 68.j..]2
KlJ]bK]CIlr,lHlI]

KiFý
Роман ЦдI)

(iнlцIФп,'lнlцlм. прIзвище)

Людмt-t;lа ФI]ДЬКIВ

(lвiцlФи/lнlцlФl, лрiзвище)

*\--lз*

" 
<q]Os5i"*'

tYKpAlЁ}z


