
 
 

      У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
 

 

НАКАЗ 
від «26» грудня 2017 року                                                                       № 260/136  

 
 

Про внесення змін до паспортів  

бюджетних програм на 2017 рік 

 
 

            Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 

Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. № 709 «Про міський бюджет на   2017 

рік» (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 17.01.2017 р. № 763 «Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» (зі змінами), рішення 

Кіровоградської міської ради від 17.01.2017 р. № 762 «Про затвердження Програми 

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-

2021 роки» (зі змінами)   

 

                                                             НАКАЗУЄМО: 

 

 

                      1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік по 

Головному управлінню житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 

ради, затверджених спільним наказом Головного управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради та Фінансового управління Кіровоградської 

міської ради   від 12.01.2017р. № 03/3, виклавши їх у новій редакції за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:  

        -   4016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ», 

        -  4016130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних  підприємств, 

районних виробничих об'єднань та інших підприємств,  установ та організацій 

житлово-комунального господарства». 

 

           Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради, 

затверджених спільним наказом Головного управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради та Фінансового управління Кіровоградської 

міської ради від 19.01.2017р. № 04/19, виклавши їх у новій редакції за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:  

        -  4016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», 

        -  4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг», 

        -  4017470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання», 

        -  4016020 «Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства», 

        -  4013400 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

 



 

 

 

 

 

    2. Звіт про виконання паспортів бюджетних програм надавати до фінансового 

управління у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної 

звітності. 
    

Начальник                                                                Начальник 

Головного управління                                            Фінансового управління 

житлово-комунального господарства                   Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської міської ради 
 

____________Кухаренко В.І.                                  ______________Бочкова Л.Т. 
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