
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

21.03.2012 р.                                                                                                № 108 

 

Про затвердження паспорту бюджетної 

програми та внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 10.02.2012 

№ 52 “Про затвердження паспортів  

бюджетних програм на 2012 рік”  

 

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 

рік”, наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 “Про 

паспорти бюджетних програм” (із змінами та доповненнями) та від 09.07.2010 

року № 679 “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, 

рішення Київради від 29.12.2011 року  № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва 

на 2012 рік” із змінами та доповненнями: 

1.Затвердити паспорт бюджетної програми “Відкриття центрів надання 

адміністративних послуг з рахунок цільових фондів”  на 2012 рік  за 

програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2012 рік для 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, та внести його до 

розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 

10.02.2012 № 52  “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2012 

рік” додатком 42. 

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2012 рік за 

програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації та затверджені розпорядженням 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 

52  “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2012 рік”, виклавши їх 

в новій редакції: 

- “Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією” (додаток 1); 

- “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (субвенція з державного 

бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я 

та лікарських засобів для інгаляційної анестезії)” (додаток 15); 

- “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (субвенція з державного 

бюджету на підтримку реформування системи охорони здоров’я 



(придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги)” (додаток 16); 

- “Надання фінансової  підтримки громадським організаціям інвалідів та 

ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість” (додаток 

24); 

- “Капітальні вкладення” (додаток 37); 

- “Благоустрій міста” (додаток 41).  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної  в місті Києві державної адміністрації  

Короткіх Г.А. 

 

 

 

 

Голова                 О.Шевчук 
 


