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Про внесення змін до спільного наказу 
від 19 січня 2017 року № 14/0/72-17/06

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 02 грудня 2016 року № 116-7/УИ “Про обласний бюджет на 
2017 рік” (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:
1. Внести зміни до спільного наказу департаменту фінансів 

облдержадміністрації та департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації від 19 січня 2017 року № 14/0/72-17/06 (зі 
змінами) та викласти паспорт бюджетної програми на 2017 рік по головному 
розпоряднику коштів обласного бюджету — департаменту житлово- 
комунального господарства та будівництва облдержадміністрації -  за 
КПКВК 4016310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій” 
у новій редакції, що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу 
покласти на заступника директора департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації -  начальника управління 
регіонального розвитку та будівництва Гриву В.Л. та заступника директора 
департаменту фінансів облдержадміністрації Петровську Л.С.

М.П.

Директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації

Т.І.ШЕБЕКО



ЗАВІЗУВАЛИ: 
від департаменту фінансів облдержадміністрації:

Заступник директора департаменту 
фінансів облдержадміністрації
Начальник управління 
фінансів галузей виробничої сфери 
та моніторингу соціальних програм 
департаменту фінансів 
облдержадміністрації 
Заступник начальника управління 
фінансів галузей виробничої сфери 
та моніторингу соціальних програм- 
начальник відділу фінансів капітального 
будівництва, природоохоронних заходів та 
дорожнього господарства 
Заступник начальника управління 
організаційного та адміністративно - 
господарського забезпечення — начальник 
відділу організаційного забезпечення 
та контролю
Головний спеціаліст-юрисконсульт 
відділу бухгалтерського обліку, 
кадрового та юридичного забезпечення 
департаменту фінансів 
облдержадміністраціїч >■ ••
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Виконавці:
Головний спеціаліст відділу 
фінансів капітального будівництва, 
природоохоронних заходів та дорожнього 
господарства управління фінансів галузей 
виробничої сфери та моніторингу 
соціальних програм департаменту фінансів 
облдержадміністрації 
тел. 744 55 54

Т.В.Плотнікова

від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва:

Заступник директора департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації -  
начальник управління регіонального 
розвитку та будівництва В.Л.Грива



Головний спеціаліст -  юрисконсульт
департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації

Виконавець:

С.П.Горя

Начальник планово-економічного відділу 
управління регіонального розвитку та 
будівництва департаменту житлово- 
комунального господарства та бу 
облдержадміністрації 
тел. 742 87 ЗО
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