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НАКАЗ 
 

"___" __________2018 року              м. Ужгород                         № _______ 

 

 

 

Про затвердження паспортів  

бюджетних програм на 2018 рік 
 

 Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 

року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення ХХVІІІ сесії 

міської ради VІІ скликання №1270 від 11 жовтня 2018 року «Про зміни до 

бюджету міста на 2018 рік», рішення XXVIII сесії міської ради VII скликання 

№1264 від 11 жовтня 2018 року «Про зміни до Програми охорони 

навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки», 
 

 

НАКАЗУЄМО: 
 

 

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 

1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» затверджених 

наказом департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та 

департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради від 22 

листопада 2018 року №328/116, затвердивши його у новій редакції, що 

додається. 

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік за: 

- КПКВК 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства» 

- КПКВК 1217440 «Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури» 

- КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

- КПКВК 1217640 «Заходи з енергозбереження» 

затверджених наказом департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради та департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської 

міської ради від 19 жовтня 2018 року №283/102, затвердивши їх у новій 

редакції, що додається. 

3. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік за: 

- КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» 

- КПКВК 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 



затверджених наказом департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради та департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської 

міської ради від 10 вересня 2018 року №257/83, затвердивши їх у новій 

редакції, що додається. 
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