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БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НАКАЗ
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№

Про внесення змін до наказу від 07
лютого 2017 року
№ 6 «Про _
затвердження паспортів бюджетних
програм Бериславської районної
державної адміністрації на 2017 рік»
Відповідно до рішення 18 сесії районної ради VII скликання від 20
' жовтня 2017 року № 224 «Про внесення змін до рішення 12 сесії районної
ради VII скликання від 22 грудня 2017 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 1& вересня 2014 року за № 1104/25881 із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 860

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу фінансового управління районної державної
- адміністрації від 07 лютого 2017 року № 6 “Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік”, а саме у пункті 1 наказу 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”;
- 0318050 “Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли
у попередні роки”;
- 0318600 “Інші видатки” (додаються).
2. Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми
на 2017 рік “Утримання та розвиток інфраструктури доріг (придбання
косарки ротаційної для філії “Бериславський райавтодор”) за КПКВКМБ
0316650, затверджений наказом фінансового управління районної державної
' адміністрації від 28 серпня 2017 року № 44 “Про внесення змін до наказу
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фінансового управління районної державної адміністрації від 07 лютого 2017
року № 6 “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік”.
3.
Контроль
за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління
Бериславської районної державної адміністрації Кальчик І.Ф.

Начальник управління

І. Г. Литвинова

