
ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

НАКАЗ 

21.06.2018 № 39/74-ос 

м.Жашків 

 

 

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“, Закону України „Про державний бюджет України на 2018 рік“, 

статті 20, пункту 6 частини 5 статті 22, пункту 18 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних 

програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за  № 1104/25881 та затверджених наказом  

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  „Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів“ (із змінами), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 

за № 1103/25880, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства охорони 

здоров’я України від 10.07.2017 № 992  „Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі „Освіта“ зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

03.08.2017 № 956/30824“, розпорядження районної державної адміністрації від 

23.05.2018 № 98 „Про збільшення бюджетних призначень“, для виконання вимог 

щодо складання та затвердження паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів,  

НАКАЗУЄМО: 

           Паспорт бюджетної програми на 2018 рік за КПКВКМБ 0611020 „Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами“, викласти в новій редакції, що додається. 

  

Начальник відділу освіти Начальник фінансового управління 

В. І. Бродовенко                         Г. І. Загребельна 

 

                       МП                                                                                           МП 
 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до спільного наказу 

відділу освіти  районної державної 

адміністрації та фінансового управління  

районної державної адміністрації   

від 29.01.2018 № 28/28-ос 

 

 



ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

НАКАЗ 

21.06.2018 № 40/75-ос 

м.Жашків 

 

 

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“, Закону України „Про державний бюджет України на 2018 рік“, 

статті 20, пункту 6 частини 5 статті 22, пункту 18 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних 

програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за  № 1104/25881 та затверджених наказом  

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  „Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів“ (із змінами), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 

за № 1103/25880, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства охорони 

здоров’я України від 10.07.2017 № 992  „Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі „Освіта“ зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

03.08.2017 № 956/30824“, рішення сесії районної ради від 12.06.2018 року № 24-

13/VII „Про внесення змін до рішення районної ради від 24.04.2018 № 23-6/VII 

„Про районний бюджет на 2018 рік“, для виконання вимог щодо складання та 

затвердження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,  

НАКАЗУЄМО: 

           Паспорт бюджетної програми на 2018 рік за КПКВКМБ 0611020 „Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами“, викласти в новій редакції, що додається. 

  

Начальник відділу освіти Начальник фінансового управління 

В. І. Бродовенко                         Г. І. Загребельна 

 

                       МП                                                                                           МП 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Про внесення змін до спільного наказу 

відділу освіти  районної державної 

адміністрації та фінансового управління  

районної державної адміністрації   

від 29.01.2018 № 28/28-ос 

 

 



ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

НАКАЗ 

26.06.2018 № 45/79-ос 

м.Жашків 

 

 

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“, Закону України „Про державний бюджет України на 2018 рік“, 

статті 20, пункту 6 частини 5 статті 22, пункту 18 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних 

програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за  № 1104/25881 та затверджених наказом  

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  „Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів“ (із змінами), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 

за № 1103/25880, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства охорони 

здоров’я України від 10.07.2017 № 992  „Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі „Освіта“ зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

03.08.2017 № 956/30824“,розпорядження районної державної адміністрації від 

25.06.2018 року №122, для виконання вимог щодо складання та затвердження 

паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,  

НАКАЗУЄМО: 

           Паспорт бюджетної програми на 2018 рік за КПКВКМБ 0611020 „Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами“, викласти в новій редакції, що додається. 

  

Начальник відділу освіти Начальник фінансового управління 

В. І. Бродовенко                         Г. І. Загребельна 

 

                       МП                                                                                           МП 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Про внесення змін до спільного наказу 

відділу освіти  районної державної 

адміністрації та фінансового управління  

районної державної адміністрації   

від 29.01.2018 № 28/28-ос 

 

 



 

ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

НАКАЗ 

16.07.2018 № 45/89-ос 

м.Жашків 

 

 

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“, Закону України „Про державний бюджет України на 2018 рік“, 

статті 20, пункту 6 частини 5 статті 22, пункту 18 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного Кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних 

програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за  № 1104/25881 та затверджених наказом  

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836  „Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів“ (із змінами), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 

за № 1103/25880, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства охорони 

здоров’я України від 10.07.2017 № 992  „Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі „Освіта“ зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

03.08.2017 № 956/30824“, рішення сесії районної ради від 11.07.2018 року № 25-

1/VII „Про внесення змін до рішення районної ради від 12.06.2018 року № 24-

13/VII „Про районний бюджет на 2018 рік“, для виконання вимог щодо складання 

та затвердження паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів,  

НАКАЗУЄМО: 

           Паспорт бюджетної програми на 2018 рік за КПКВКМБ 0611020 „Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами“, викласти в новій редакції, що додається. 

  

Начальник відділу освіти Начальник фінансового управління 

В. І. Бродовенко                         Г. І. Загребельна 

 

                       МП                                                                                           МП 
 

 
 

Про внесення змін до спільного наказу 

відділу освіти  районної державної 

адміністрації та фінансового управління  

районної державної адміністрації   

від 29.01.2018 № 28/28-ос 

 

 


