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Про внесення змін до наказу 
від 09 лютого 2017 року 
№ 22/8 «Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік по 
управлінню соціального захисту 
населення»

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 №1104/25881 із 
змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України 
від 30 вересня 2016 року №860

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до спільного наказу управління соціального захисту 
населення та фінансового управління районної державної адміністрації від 09 
лютого 2017 року № 22/8 «Про зарвердження паспортів бюджетних програм 
на 2017 рік по управлінню соціального захисту населення», а саме у пункті 1 
наказу паспорти по управлінню соціального захисту населення на 2017 рік за 
кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
викласти у новій редакції, що додаються:

ТПКВКМБ Назва бюджетної програми
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 

похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці
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1513400 Інші видатки на соціальний захист населення

та доповнити кодом

1513160 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
фінансово-господарського обліку управління соціального захисту населення 
Бериславської районної державної адміністрації Дзюбу Ю.С. та тимчасово 
виконуючого обов’язки начальника фінансового управління Бериславської 
районної державної адміністрації Литвинову І.Г.

Начальник управління соціального 
захисту населення районної

Тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника


