
« 08 »  лютого 2019 року №  04-Ф  

Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2019 рік

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО

  Н А К А З 

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019рік», наказу Міністерства Фінансів України від
26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Міської ради
міста Кропивницького від 20.12.2018 року № 2263 «Про бюджет міста

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік управління

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького за кодами типової

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (КТПКВК
МБ): 

1511010 Надання дошкільної освіти

1511020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1511040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-
інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

1511100Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

1512010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

міста Кропивницького від 20.12.2018 року № 2263 «Про бюджет міста

Кропивницького на 2019 рік»



1512080Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної

допомоги

1517461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету

1517640 Заходи з енергозбереження

1517693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  

1514030 Забезпечення діяльності бібліотек

1517310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1517370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

1517530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1512020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

Начальник

управління капітального будівництва
Міської ради міста Кропивницького С.В.Білокінь

2.Звіт про виконання паспортів бюджетних програм надати 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» (зі змінами), у
паперовому та електронному вигляді.


