
          

  ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ 

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ                                                

                    УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ    

НАКАЗ    

21 травня 2018 року                        м.Ужгород                         №  70 / 48 

 

 

Про затвердження та внесення змін  

до паспортів бюджетної програми на 2018 рік  
 

 

 Відповідно до рішення ХXIІІ сесії VІІ скликання 15.05.2018 №1074 “Про 

зміни до бюджету міста на 2018 рік” та Правил складання паспортів 

бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом 

Міністерства Фінансів України 26.08.2014 №836 “Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів”,  

  

НАКАЗУЄМО: 
 

  1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по галузі 

“Охорона здоров'я” за кодами видатків (КПКВК): 

0710160 — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;  

0712010 — Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;  

0712030 — Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 

новонародженим; 

0712080 — Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, затверджені 

спільним наказом відділу охорони здоров'я та департаментом фінансів та 

бюджетної політики №22/14 від 05.02.2018;  

  0712150 — Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я, 

затверджений спільним наказом відділу охорони здоров'я та департаментом 

фінансів та бюджетної політики №38/25 від 07.03.2018;   

             2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по галузі “Охорона 

здоров'я” за кодами видатків (КПКВК): 

 0717360 — Виконання інвестиційних проектів, що додається. 

    3. Довести до відома головного розпорядника та розпорядників 

нижчого рівня (відділ охорони здоров'я — Решетар В.В., центральна міська 

клінічна лікарня — Курах І.І., міська дитяча клінічна лікарня — Рошко І.Г., 

міський пологий будинок — Онопко О.Ю., міська поліклініка — Качанова 

В.В., центр первинної медико-санітарної допомоги — Козак Т.Ю.) - копія 

наказу та затвердженого паспорту бюджетної програми на 2018 рік. 



        4. Покласти персональну відповідальність на головного лікаря за 

дотримання контролю і виконання покладених завдань, достовірність і повноту 

інформації поданої у паспортах бюджетних програм на 2018 рік. 

 

Начальник відділу охорони             В.о. директора департаменту  

здоров’я Ужгородської міської ради  фінансів та бюджетної          

        політики Ужгородської 

                                   міської ради 

_______________Решетар В.В.    ________________Граб Г.Я. 
 

М.П.        М.П. 


