УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

«
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№ 47/ 3 3

2017р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства Фінансів
України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 року № 709 «Про
міський бюджет на 2017 рік »,
НАКАЗУЄМО:
1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік управління
капітального будівництва Кіровоградської міської ради за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (КПКВК МБ) :
4710180 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва;
4711010 Дошкільна освіта;
4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;
4711040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школамиінтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами;
4711090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми;
4712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
Ш В Щ Е Р Ш Н О ! КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
4712120 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню; СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПЙВНИЦЬКОМУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
4712180 Первина медична допомога населенню;
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4713100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого
віку, інвалідам, дітям - інвалідам в установах соціального обслуговування;
4713110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту;
4713140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері;
4714070 Музеї і виставки;
4716060 Благоустрій міста,сіл, селищ.
4716310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території;
4716650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг;
4718600 Інші видатки.
2.Звіти про виконання паспортів бюджетних програм надавати до
фінансового управління у терміни, визначені для подання зведеної річної
фінансової та бюджетної звітності за формою, затвердженою наказом
Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів», у паперовому та електронному вигляді.
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