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НАКАЗ

1 27 вересня 2017 р. № 46
м. Ніжин

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2017рік

Відповідно до чотирнадцятої сесії сьомого скликання Ніжинської 
районної ради від 27.09.2017 року, спільних розпоряджень Ніжинської районної 
державної адміністрації Чернігівської області та районної ради № 7 від
27.02.2017 року, № 8 від 13.03.2017 року, № 12 від 24.03.2017 року, № 14 від
05.04.2017 року, № 15 від 21.04.2017 року, № 16 від 26.04.2017 року, № 17 від
18.05.2017 року, № 18 від 25.05.2017 року, № 19 від 29.05.2017 року, № 21 від
12.06.2017 року, № 22 від 15.06.2017 року, № 23 від 20.06.2017 року, № 24 від
10.07.2017 року, № 26 від 24.07.2017 року, № 27 від 25.07.2017 року, №28 від
09.08.2017 року, № 29 від 22.08.2017 року, № 33 від 25.09.2017 року, №34 від
26.09.2017 року, до пункту 6 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу 
України, до п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
29.12.2002 року № 1098 із змінами «Про паспорти бюджетних програм», наказу 
Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 «Правила 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 року 
№ 836 (із змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм головного розпорядника 
коштів районного бюджету -  Ніжинській районній державній адміністрації 
на 2017 рік, затверджених наказами фінансового управління Ніжинської 
районної державної адміністрації № 4 від 06.02.2017 року, № 13 від
22.02.2017 року, № 17 від 27.03.2017 року, № 23 від 26.04.2017 року, №27 від
29.05.2017 року, №33 від 21.06.2017 року, № 36 від 11.07.2017 року, № 42 від
25.07.2017 року, №45 від 23.08.2017 року виклавши в новій редакції.



КПКВК 0312010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.
КПКВК 0312180 Первинна медична допомога населенню.
КПКВК 0312210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони 

здоров’я.
КПКВК 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 

населення.
КПКВК 0313140 Заходи державної політики з питань молоді.
КПКВК 0313160 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи).

КПКВК 0315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту.
КПКВК 0315050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху.
КПКВК 0317210 Підтримка засобів масової інформації.
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