
Красноградська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 серпня 2022 року Красноград          № 110

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» та рішення сесії від 22.12.2021 року № 1968-VIIІ «Про
міський бюджет Красноградської міської територіальної громади на 2022
рік», з урахуванням змін внесених рішенням виконавчого комітету від
03.08.2022 року № 253 «Про внесення змін до рішення міської ради від
22.12.2021 року № 1968-VIIІ «Про міський бюджет Красноградської міської
територіальної громади на 2022 рік» :
       1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на
2022 рік за КПКВК 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду», затвердженого розпорядженням від 15.02.2022 року № 25
«Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік та
затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік» (у редакції
розпоряджень від 21.04.2022 року № 45 «Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік», від 13.06.2022 року № 67 «Про внесення
змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік», від 08.07.2022 року № 91
«Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік та
затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік»), виклавши його у
новій редакції, що додається.
       2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на
2022 рік за КПКВК 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального господарства», затвердженого
розпорядженням від 15.02.2022 року № 25 «Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік та затвердження паспортів бюджетних
програм на 2022 рік», виклавши його у новій редакції, що додається.
       3. Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на
2022 рік за КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги», затвердженого розпорядженням від 20.01.2022 року №
8 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік та



затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік» (у редакції
розпорядження від 19.05.2022 року № 60 «Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік»), виклавши його у новій редакції, що
додається.
       4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
начальника відділу бухгалтерського обліку, головного бухгалтера  Наталію
МУТИЛІНУ.

      Міський голова                                                               Світлана КРИВЕНКО

Наталія Мутиліна


