
  

   

 

 
Україна 

                                    Міська   рада міста Кропивницького 
 

Управління молоді                                                         Фінансове управління  

та спорту Міської ради                                                   Міської ради  міста 

міста Кропивницького                                                    Кропивницького   

                                                       НАКАЗ 
 

від   «_19_»_січня_ 2018 року                                                       № _34_ / _12__ 

 

Про затвердження паспортів бюджетних  

програм  на 2018 рік по  управлінню молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького 

 

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

бюджет України на 2018 рік », наказу  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836                  
«Про деякі  питання запровадження програмно-цільового  методу складання та виконання місцевих 

бюджетів», рішення Міської ради міста Кропивницького  від 21 грудня 2017 року № 1360                          

«Про міський бюджет на 2018 рік»  

НАКАЗУЮ: 

 1.     Затвердити паспорти  бюджетних програм на 2018 рік управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького у сфері фізичної культури та спорту за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  по КПКВК МБ : 

     
11 1 106 0 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках,       у т.ч. 

сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя 
 

11 1 313 0 
 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері 

11 1 313 2 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання; 

11 1 313 3 Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики. 
 

11 1 314 0 
 

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

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 
 

11 1 321 0 
 

Організація та проведення громадських робіт 
 

11 1 324 0 
 

Інші заклади та заходи 

11 1 324 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення; 

11 1 324 2 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. 

 
 

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 . 
                                                                                  

Начальник управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького 

 

Колодяжний С.О. 

    Начальник фінансового управління 

   Міської ради міста Кропивницького 

 

     Бочкова Л.Т.              

               

 


