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м. Харків

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

На виконання ст. ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, керуючись 
наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних 
програм» та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), 
рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 
«Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», розпорядженням Харківського 
міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету 
міста Харкова у відповідність до законодавства»,

Н А К А З У Є М О :

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм на 2018 рік, що 
додаються:
- за КГЖВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;
- за КГЖВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;



- за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами»;

- за КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

- за КПКВКМБ 0611110 «Підготовка робітничих кадрів професійно- 
технічними закладами та іншими закладами освіти»;

- за КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів»;

- за КПКВКМБ 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»;
- КПКВКМБ 0615030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту».
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