НАКАЗ
Д иректора департам енту
охорони здоров’я
К іровоградської обласної
держ авної адм іністрації

від

Д иректора департам енту
фінансів К іровоградської
обласної держ авної
адм іністрації

2 0 / / р оку

м.Кропивницький

П ро затвердж ення паспортів
бю дж етних програм на 2018 рік
за К П К В К М Б 0711120, 0711140,
0712010, 0712020, 0712040, 0712050,
0712060, 0712070, 0712090, 0712100,
0712120, 0712130, 0712150, 0714030,
0717320

В ідповідно до ріш ення К іровоградської обласної ради від 22 грудня
2017 року № 414 «П ро обласний бю дж ет на 2018 рік», П равил складання
паспортів бю дж етних програм м ісцевих бю дж етів та звітів про їх виконання,
затвердж ених наказом М іністерства ф інансів У країни від 26 серпня
2014 року № 836 «П ро деякі питання запровадж ення програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бю дж етів», зареєстрованим в
М іністерстві ю стиції У країни 10 вересня 2014 року за № 1104/25881,

НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорти бю дж етних програм на 2018 рік (додаю ться) за
КП КВ К МБ:
0711120 «П ідготовка кадрів вищ ими навчальними закладами І-ІІ рівнів
акредитації (коледж ам и, технікумами, училищ ами)»;
0711140 «П ідвищ ення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами
післядипломної освіти»;
0712010 «Багатопроф ільна стаціонарна м едична допом ога населенню»;
0712020 «С пеціалізована стаціонарна м едична допом ога населенню »;
0712040 «С анаторно-курортна допомога населенню »;
0712050 «М едико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування»;
0712060 «С творення банків крові та її компонентів»;
0712070 «Е кстрена та ш видка медична допомога населенню »;

0712090
0712100
0712120
охорони
0712130
0712150
0714030
0717320

«С пеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»;
«С том атологічна допомога населенню »;
«Інф ормаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі
здоров'я»;
«П роведення належ ної м едико-соціальної експертизи (М СЕК)»;
«Інш і програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я»;
«Забезпечення діяльності бібліотек»;
«Б удівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення».
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