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м. Ніжин

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення XV сесії VII скликання Ніжинської районної ради 
від 22Л2.2017 року, рішення XVII сесії Ніжинської районної ради VII скликання 
від 27.06.2018 року, рішення XXI сесії Ніжинської районної ради VII скликання 
від 21.12.2018 року та спільних розпоряджень Ніжинської районної державної 
адміністрації Чернігівської області та районної ради від 06.02.2018 року № 7, від
23.02.2018 року №14, від 23.03.2018 року №16, від 18.04.2018 року №18, від
11.05.2018 року № 20, від 24.05.2018 року № 22, від 06.07.2018 року № 31, від
23.08.2018 року № 36, від 24.10.2018 року № 45, від 26.10.2018 року № 46, від
18.12.2018 року № 58, від 20.12.2018 року № 59, пункту 6 частини п’ятої статті 22 
Бюджетного кодексу України, до п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних 
програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 29.12.2002 року № 1098 із змінами «Про паспорти бюджетних 
програм», наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 
«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 року № 836 (зі змінами).

НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм головного розпорядника 

коштів районного бюджету по відділу культури Ніжинської районної державної 
адміністрації на 2018 рік, затверджених спільними наказами відділу культури 
Ніжинської районної державної адміністрації та фінансовим управлінням 
Ніжинської районної державної адміністрації від 09.01.2018 року № 2Г/7, від
05.02.2018 року № 4Г/10, від 27.03.2018року №8Г/22, від 02.05.2018року № 
9Г/29, від 30.07.2018 року № 11Г/45, від 29.08.2018 року № 12Г/45, від
29.10.2018 року № 15Г/60, від 28.11.2018 року № 16Г/64 виклавши в новій 
редакції, що додається, за:
КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);
КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва»



КПКВК 1014082 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»
КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів»


