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  Н А К А З  
 

« 20 »  листопада   2018р                                                         № 162/156 

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік 
 
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства Фінансів 
України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 
Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1360 «Про міський 
бюджет на 2018 рік» зі змінами, 

 
НАКАЗУЄМО: 

 
1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького за КПКВК 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 загальноосвiтнiми школами-
інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами; 

1517310 Будівництво об’єктів житлово - комунального господарства; 
1517330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності; 
1517340 Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури; 
1517370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій; 
1517640 Заходи з енергозбереження; 
1517690 Інша економічна діяльність, 
затверджених спільним наказом управління капітального будівництва та 

фінансового управління від 05 лютого 2018 року № 151/36, та 
 



1513130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері; 
1517460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури; 
затверджених спільним наказом управління капітального будівництва та 

фінансового управління від 27 лютого 2018 року № 152/44, виклавши їх у 
новій редакції, що додаються. 

2.Звіти 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», у паперовому та електронному вигляді. 
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