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Про внесення змін до спільного 
наказу департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та 
департаменту фінансів 
облдержадміністрації від 17 січня 
2018 року № 10/0/212-18/13/0/72-18

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), відповідно до рішення 
обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 
2018 рік” (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до пункту 1 спільного наказу департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації від 
17 січня 2018 року № 10/0/212-18/13/0/72-18 “Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік” (зі змінами) та викласти паспорти бюджетних 
програм у новій редакції, що додаються, а саме за:

КПКВК МБ 0611040 “Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними 
школами-інтернатами”;

КПКВК МБ 0611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового 
розвитку”;

КПКВК МБ 0611160 “Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти”;
КПКВК МБ 0613140 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)”.
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2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора департаменту -  начальника управління фінансового, 
організаційно-документального та кадрового забезпечення Литвиненко Н.В. та 
начальника управління фінансів невиробничої сфери департаменту фінансів 
облдержадміністрації Нікульченко О.Є., контроль залишаємо за собою.
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