
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

13 червня 2017 року                    м. Березне                                      № 38/27

Про  затвердження  паспортів
бюджетних  програм  на  2017
рік у новій редакції

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, керуючись спільним
наказом  Міністерства  фінансів  України  та  Міністерством  охорони  здоров’я
України  від  26.05.2010  №283/437  «Про  затвердження  Типового  переліку
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України  17.06.2010  за  №403/17698,   згідно  наказів  Міністерства  фінансів
України від 26.08.2014 №836 «Про деякі  питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим
в Міністерстві  юстиції  України 10.09.2014 за  № 1103/25880,  від  14.02.2011
№96  «Про  затвердження  Типової  відомчої  класифікації  видатків  та
кредитування місцевих бюджетів»,  від 02.12.2014 №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»,  згідно підп.2 п.4,  підп.14,  32 п.5, підп.11 п.9 Положення про відділ
Охорони  здоров’я  Березнівської  районної  державної  адміністрації,
затвердженим  розпорядженням  голови  райдержадміністрації  від  23.01.2013
№30, на виконання рішень Березнівської районної ради від 23.12.2016 №230
«Про районний бюджет на 2017 рік» та від 17.02.2017 №247 «Про внесення
змін до районного бюджету на 2017 рік», на виконання розпорядження голови
райдержадміністрації  від  14.04.2017  №125  «Про  субвенцію  з  державного
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування  окремих  захворювань»,  рішення  Березнівської  районної  ради   від
26.05.2017 №291 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» та з
метою  забезпечення  безперервності  процесу  обслуговування  місцевого
бюджету

НАКАЗУЄМО:

1.Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2017 рік
(далі - Паспорти) по відділу охорони здоров'я Березнівської районної державної
адміністрації,  що  додаються,  за  наступними  кодами  Типової  програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:



№
пop.

ТПКВКМБ Назва коду ТПКВКМБ

1. 1412010
Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога
населенню

2. 1412140 Надання стоматологічної допомоги населенню
3. 1412180 Первинна медична допомога населенню

Начальник відділу охорони здоров’я 
райдержадміністрації    
                                          
                                          І. Мотруніч

Начальник фінансового управління 
райдержадміністрації 

Л. Цьомко


