
  

   

 

 
 

                                    Міська   рада міста Кропивницького 

 

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

 

   

                                                       НАКАЗ 
 

від   «04»  червня 2020 року                                                       № 137 

 

Про внесення змін  до паспорту 

бюджетної програми  на 2020 рік по  

управлінню молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького 

 

                       

Відповідно до  статті 20  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2019 рік», 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 грудня 2019 року №3046 «Про бюджет міста Кропивницького 

на  2020 рік» (зі змінами). 

НАКАЗУЮ: 

1.  Внести зміни до паспорту  бюджетної програми на 2020 рік управління молоді 

та спорту Міської ради міста Кропивницького, затвердженого наказом управління 

молоді та спорту від 12 лютого 2020 року  № 80, виклавши його в новій редакції  за 

кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1113132 

«Утримання клубів для підлітків за місцем проживання». 

 

2. Внести зміни до паспорту  бюджетної програми на 2020 рік управління молоді 

та спорту Міської ради міста Кропивницького, затвердженого наказом управління 

молоді та спорту від 14 лютого 2020 року  № 85, виклавши його в новій редакції  за 

кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1113133 

«Інші заходи та заклади молодіжної політики». 

 

3. Внести зміни до паспорту  бюджетної програми на 2020 рік управління молоді 

та спорту Міської ради міста Кропивницького, затвердженого наказом управління 

молоді та спорту від 12лютого 2020 року  № 80, виклавши його в новій редакції  за 

кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1113140 

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи». 
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4. Внести зміни до паспорту  бюджетної програми на 2020 рік управління молоді 

та спорту Міської ради міста Кропивницького, затвердженого наказом управління 

молоді та спорту від 12 лютого 2020 року  № 137, виклавши його в новій редакції  за 

кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1113242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

 

5. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  подавати у терміни, 

визначені для подання зведеної річної  фінансової та бюджетної звітності до 

фінансового управління  Міської ради міста Кропивницького за формою 

затвердженою наказом МФУ від 26.08.2014р. №836 (зі змінами). 

 

 

                                                                                            

Начальник управління                                                          Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
 


