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Н А К А З 

 
 

28 травня 2021 року        № 29 
 

 

Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік 
 

 

 На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, відповідно до Правил 

складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 

про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України  

від 29 грудня 2018 року № 1209, рішення Кропивницької міської ради від  22  

грудня  2020  року  № 43   «Про  бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади  на 2021 рік» (зі змінами), 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету     

1910160 «Керівництво і управління у сфері транспорту та зв’язку», який 

затверджено наказом управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради 

міста Кропивницького від 09 лютого 2021 року № 6 (зі змінами від 23 квітня 

2021 року № 26, від 26 травня 2021 року № 28) та викласти його у новій 

редакції. 

2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету     

1913033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян», який затверджено наказом 

управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького 

від 10 лютого 2021 року № 8 та викласти його у новій редакції. 

3. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету     

1913036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 

окремим категоріям громадян», який затверджено наказом управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2021 

року № 12 та викласти його у новій редакції. 

4. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету     

1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту», який затверджено наказом 



2 

 

управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького 

від 10 лютого 2021 року № 9 та викласти його у новій редакції. 

5. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2021 рік за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету     

1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту», який 

затверджено наказом управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради 

міста Кропивницького від 10 лютого 2021 року № 10 (зі змінами від 15 лютого 

2021 року №13) та викласти його у новій редакції. 

6. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм подаються до 

фінансового управління у терміни, визначені для подання зведеної річної 

фінансової та бюджетної звітності. 
 

 

 

Начальник управління       Віктор ЖИТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Якименко 35 83 13 


