
 
 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
 

«06» березня 2019 р.    м. Ужгород                               № 19 

 

Про затвердження та внесення  

змін до паспортів  

бюджетних програм на 2019 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» (у редакції наказу Міністерства фінансів 

України від 29.12.2018 року №1209); наказу Міністерства фінансів України від 

01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі "Державне управління" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 

27.09.2012 № 1035)»; наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 

№992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» 

(із змінами від 13.02.2018 № 141); наказ Міністерства фінансів України та 

Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із 

змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2013 року №693/633); наказу 

Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 «Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та 

спорту» (із змінами  від 15.01.2018 № 194); наказу Міністерства фінансів України 

від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку  результативних 

показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (із змінами від 30.11.2012 №1260, від 



10.09.2015 №765); рішення XХХ сесія VІІ скликання Ужгородської міської ради 

«Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік»  від 13.12.2018 №1370 (зі змінами від 

28.02.2019 №1452); рішення ХХХІІ сесія VII скликання Ужгородської міської ради 

«Про Програму економічного та соціального розвитку м. Ужгорода на 2019 рік» від 

18.01.2019 №1383 (зі змінами від 28.02.2019 №1451). 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами 1510180 

«Інша діяльність у сфері державного управління», 1515041 «Утримання та 

фінансова підтримка спортивних споруд», 1516090 «Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального господарства», 1517361 «Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок кошів державного фонду регіонального 

розвитку», що додаються.  

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік за кодами 

1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах», 1511010 «Надання 

дошкільної освіти», 1511020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами», 1512010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню», 1512111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», 1517310 

«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», 1517321 

«Будівництво освітніх установ та закладів», затверджених наказом управління 

капітального будівництва від 14 лютого №15 виклавши їх у новій редакції, що 

додаються. 

 

Начальник управління  

капітального будівництва  

Ужгородської міської ради                                                                         А. ЮРКО 

 

 

 


