
  

   

 

                                                                      
                                                        Україна 

                                 Міська   рада міста Кропивницького 

 
Управління молоді                                                                       Фінансове управління  

та спорту Міської ради                                                                Міської ради  міста 

міста Кропивницького                                                                 Кропивницького   

                                                       НАКАЗ 
 

від   « 20  »     вересня    2018 року                                                       №  607  / 123 

 

Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2018 рік 

 

 

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

Державний бюджет України на 2018 рік ”, наказу Міністерства фінансів України від 26 

серпня 2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства молоді та спорту №4393 

від 23 листопада 2016р., зареєстрованого в міністерстві юстиції України 13 грудня 2016р. 

«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»,  рішення Міської 

ради міста Кропивницького  від 21 грудня 2017 року № 1360 « Про міський бюджет на 2018 

рік» зі змінами.  

 

                                              НАКАЗУЮ: 

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

спорту Міської ради міста Кропивницького, затвердженого спільним  наказом управління 

молоді та спорту та фінансового управління від 19 січня 2018 року  № 30/8 , виклавши  в 

новій редакції  за КПКВК МБ : 

     1115010   « Проведення спортивної роботи в регіоні»; 

     1115060  « Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» . 

    2.  Внести зміни до паспорту  бюджетної  програми на 2018 рік управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького, затвердженого спільним  наказом управління 

молоді та спорту та фінансового управління від 28 лютого 2018 року  № 135/46  , виклавши 

його в новій редакції за КПКВК МБ 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної 

інфраструктури». 

   3.   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 серпня 

2014 р. №836 . 

                                                                      

                                                                                                    

Начальник управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького 

 

Колодяжний С.О. 

Начальник  фінансового  управління 

Міської ради міста Кропивницького 

  

Бочкова Л.Т. 

               

 

 

 


