
  

   

 

 
 

 

Кропивницька міська рада 

 

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

 

  НАКАЗ 
 

від   «11» лютого 2021 року                                                       № 29 

Про затвердження паспортів 

бюджетних  програм  на 2021 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  Кропивницької 

міської ради  від 22 грудня  2020 року  №43   «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік» 
 

НАКАЗУЮ: 
 

  1. Затвердити паспорти  бюджетних програм на 2021 рік управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького за кодами програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів: 
 

1113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»; 

1113105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю»; 

1113111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 

складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей»; 

1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»; 

1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»; 

1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»; 

1113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)»; 

1113210 «Організація та проведення громадських робіт»; 

1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»; 

1113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»; 

1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів 

спорту»; 
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1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських 

видів спорту»; 

1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл»; 

1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 

регіону»; 

1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні». 

 

  2.  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                                                        Вячеслав ГУРСЬКИЙ 
 


