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Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної адміністрації 
від 07 лютого 2017 року №55 
“Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2017 рік”

Відповідно до рішення 16 сесії районної ради VII скликання від 27 червня 
2017 року №197 “Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання 
від 22 грудня 2016 року №149 “Про районний бюджет на 2017 рік” у зв’язку 
із збільшенням видатків районного бюджету на 2017 рік, Закону України 
від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII “Про Державний бюджет України на 2017 рік” 
та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 
2014 року за №1104/25881 із змінами і доповненнями, внесеними наказом 
Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860, керуючись статтями 6, 
13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України 
“Про місцеві державні адміністрації”:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 07 лютого 2017 року №55 “Про затвердження паспортів бюджетних програм 
на 2017 рік” (із змінами), а саме у пункті 1 розпорядження паспорти по Бериславській 
районній державній адміністрації на 2017 рік за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- викласти у новій редакції:
- 0312010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
- 0312180 “Первинна медична допомога населенню”;
та доповнити кодами:
- 0318050 “Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли

у попередні роки
- 0316310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території*” 

(додаються).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 
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