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НАКАЗ 

 

«04» вересня 2018 р.   м. Ужгород   № 58/78 

 

Про внесення змін до 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), 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», наказу Міністерства 

фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження 

Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для 

місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів" (зі змінами від 30.11.2012 № 1260 та від 

10.09.2015 № 765), наказу 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), 

рішення XVIII сесії VІІ скликання Ужгородської міської ради "Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік" від 21.12.2017 

№ 941 (зі змінами від 22.02.2018 № 1006, від 06.04.2018 № 1041, від 

15.05.2018 № 1073,  від 26.06.2018 № 1128 та від 28.08.2018 №1197); рішення 

XVIII сесії VІІ скликання Ужгородської міської ради "Про бюджет міста на 

2018 рік" від 21.12.2017 № 942 (зі змінами від 23.02.2018 № 1032, від 

06.04.2018 № 1042, від 15.05.2018 № 1074, від 26.06.2018 № 1129 та від 

31.08.2018  №1253). 



 

НАКАЗУЄМО: 

 

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

КПКВК 1512110 «Первинна медична допомога населенню», затверджених 

наказом управління капітального будівництва та департаментом фінансів та 

бюджетної політики від 07 березня 2018 року № 14/27 виклавши його у новій 

редакції, що додається. 

2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік за 

КПКВК 1512010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»  затверджених наказом управління капітального будівництва та 

департаментом фінансів та бюджетної політики від 22 травня 2018 року 

№ 34/53 виклавши його у новій редакції, що додається. 

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

КПКВК 1511010 «Надання дошкільної освіти», КПКВК 1511020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами», КПКВК 1516090 «Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального господарства», КПКВК 1517310 «Будівництво 

об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВК 1517320 

„Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення», затверджених 

наказом управління капітального будівництва та департаментом фінансів та 

бюджетної політики від 06 липня 2018 року № 45/66 виклавши їх у новій 

редакції, що додаються. 

 

Заступник начальника управління 

капітального будівництва 

Ужгородської міської ради, 

головний інженер 

 

 

_________________ М. Савко 

 (м.п.) 

Директор департаменту фінансів  

та бюджетної політики  

Ужгородської міської ради 

 

 

 

_________________ Л. Гах 

                (м.п.) 

 

 


