
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    10 лютого 2012 р.                                                                                             № 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 Київської міської ради від 29.12.2011 року  № 

1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2012 рік за програмами, 

які передбачені у бюджеті м. Києва на 2012 рік для Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації згідно з додатками 1-41 відповідно 

переліку: 

- “Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією”; 

- “Дошкільна освіта”; 

- “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”; 

- “Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами”; 

- “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-

інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами”; 

- “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 

школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”; 

- “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми”; 

- “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 

заходи в галузі освіти”; 

- “Централізоване ведення бухгалтерського обліку”; 

- “Здійснення централізованого господарського обслуговування”; 



 

 

- “Утримання інших закладів освіти”; 

- “Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років”; 

- “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”; 

- “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню”; 

- “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (субвенція з 

державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів 

охорони здоров’я)”; 

- “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (субвенція з 

державного бюджету на підтримку реформування системи охорони 

здоров’я (придбання медичного автотранспорту та обладнання))”; 

- “Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям 

громадян та проведення соціальних заходів”; 

- “Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”; 

- “Програми та заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді”; 

- “Заходи державної політики з питань молоді”; 

- “Функціонування клубів підлітків за місцем проживання”; 

- “Заходи державної політики з питань сім’ї”; 

- “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 

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

хворобою, інвалідністю”; 

- “Надання фінансової  підтримки громадським організаціям інвалідів та 

ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість”; 

- “Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними 

місцевими органами влади”; 

- “Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства”; 

- “Капітальний ремонт житлового фонду”; 

- “Благоустрій міста”; 

- “Театри”; 

- “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 

заходи”; 

- “Бібліотеки”; 

- “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”; 

- “Школи естетичного виховання дітей”; 

- “Інші культурно-освітні заклади та заходи”; 

- “Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл”; 

- “Утримання центрів “Спорт для всіх” та проведення заходів з фізичної 

культури”; 

- “Капітальні вкладення”; 

- “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів”; 

 



 

- “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція позашкільник навчальних закладів”; 

 

- “Вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районі”; 

- “Благоустрій міста”. 

 

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних 

коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм до районного фінансового упраління у терміни, 

встановлені для подання квартальної та річної фінансової звітності. 

3. Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації здійснювати узагальнення звітів про виконання 

паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до 

Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Дніпровської районної  в місті Києві державної 

адміністрації  

Короткіх Г.А. 

 

 

Голова             О. Шевчук 
 

 


