
 
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022 (тел.  35-83-59 

e-mail: guzhkg@krmr.gov.ua, код ЄДРПОУ 03365245) 
 

НАКАЗ 

 

від «21» жовтня  2020 року                                                                           № 96 

 

 

Про внесення змін до паспортів  

бюджетних програм на 2020 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» (зі 

змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 р.                          

№ 3046 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами). 

 

НАКАЗУЮ: 

 

         1.  Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік по 

Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького, затвердженого наказом Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького від 03.02.2020 

року № 8, виклавши його в новій редакції за кодом програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК): 

        1217640 «Заходи з енергозбереження», 

         2.  Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік по 

Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького, затвердженого наказом Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького                          

від 12.02.2020 року № 10, виклавши його в новій редакції за кодом програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК): 

        1217530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики»,     

          3. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік по 

Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького, затверджених наказом Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького                          

від 14.02.2020 року № 12, виклавши їх в новій редакції за кодами програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК): 

       1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», 

       1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», 

       1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури», 

           4.  Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік по 
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Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького, затвердженого наказом Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради міста Кропивницького                          

від 12.06.2020 року № 46, виклавши його в новій редакції за кодом програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК): 

        1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання». 

           5. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм надавати до 

фінансового управління у терміни, визначені для подання зведеної річної 

фінансової та бюджетної звітності. 

 

 

 

 
 

В.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства                                   Юлія ЯНДОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Барабаш  35 83 63 
 


