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Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до рішення Хмельницької обласної ради від 23 березня 2017 
року №15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 р. №836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 
р. №1103/25880,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік Департаменту 
освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених 
спільним наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
03.02.2017 р. №45-од та Департаменту фінансів облдержадміністрації від 
03.02.2017р. № 14н, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

-  КПКВК 1011040 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами”;

-  КПКВК 1011060 “Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного 
вихователя”;

-  КПКВК 1011070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку”;



-  КПКВК 1011080 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих 
предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово- 
фізичною підготовкою”;

-К П К В К  1011090 “Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”;

-  КПКВК 1011100 “Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти”;

-  КПКВК 1011130 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III 
і IV рівнів акредитації” ;

- К П К В К  1011140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення кваліфікації)”;

-  КПКВК 1011210 “Утримання інших закладів освіти” ;
-  КПКВК 1015010 “Проведення спортивної роботи в регіоні”;
-  КПКВК 1015030 “ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту” .
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