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Відділ освіти   Фінансове управління 

 

Н А К А З  

 

« 13 » листопада 2017року             №  369 

 
Про внесення змін до спільного наказу відділу 

освіти та фінансового управління від 03.02.2017 № 

48/06/5  «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2017 рік» 

 

 
 На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням  XXV сесії VII 

скликання Зачепилівської районної ради від 3 листопада 2017 року   № 280 – VII «Про внесення 

змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», а 

також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі 

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 

наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження 

Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і 

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 

класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 

застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), статті 6 Закону   України «Про місцеві 

державні адміністрації», наказуємо: 

 

1. Внести зміни  до  паспортів бюджетних програм на 2017 рік по: 

 

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому 

числі школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,  

гімназіями, колегіумами» 

1011090 « Надання позашкільної освіти  позашкільними закладами освіти , заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» 

1016350 « Проведення невідкладних  відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція  

позашкільних навчальних закладів» 
2. ПОДАВАТИ річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового 

управління згідно встановленої форми не пізніше 20 числа, місяця наступного за звітним.    
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