
     

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 27.12.2012                                                                     №  583       

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 10.02.2012 

№ 52 “Про затвердження паспортів  

бюджетних програм на 2012 рік”  (із змінами 

та доповненнями) 

 

 

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” (із змінами та 

доповненнями), рішення Київради від 29.12.2011 року  № 1100/7336 “Про бюджет 

міста Києва на 2012 рік” (із змінами та доповненнями): 

1. 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” (із змінами та доповненнями), 

виклавши їх у новій редакції: 

1)   “Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією” (додаток 1); 

2)   “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”            

(додаток 3); 

3) “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю” (додаток  22); 

4) “Надання фінансової  підтримки громадським організаціям інвалідів та 

ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість” (додаток 

23); 



5)  “Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства” (додаток 25); 

6)   “Благоустрій міста” (додаток 27); 

7) “Капітальні вкладення” (додаток 36); 

8) “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів” (додаток 37); 

9) “Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” (додаток 47); 

10)   “Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства”  

(додаток  53). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної  в місті Києві державної адміністрації  

Короткіх Г.А. 

 

 

 

Голова                    О.Шевчук 

 

 

 


