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ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Н А К А З

ЗУ. Оз. 2с<гг />. м. Полтава № __

Про внесення змін 
до паспорта бюджетної 
програми на 2022 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішень 
виконавчого комітету Полтавської міської ради від 17.03.2022 №44 «Про 
формування продовольчого резерву», від 29.03.2022 №51 «Про затвердження 
комплексної цільової* програми «Розвиток цивільного захисту Полтавської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки» в новій редакції, 
протоколу позачергового засідання місцевої комісії техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.03. №4/2022

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу №5 від 15.03.2022 р. «Про затвердження 
паспортів бюджетних програм на 2022 рік», виклавши в новій редакції 
паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за КГІКВК 3418110 «Заходи 
із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха», у якому відбулися зміни показників та кошторисних призначень згідно 
рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради від 17.03.2022 №44 
«Про формування продовольчого резерву», від 29.03.2022 №51 «Про ^ 
затвердження комплексної цільової програми «Розвиток цивільного захисту 
Полтавської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» в новій 
редакції, довідок бюджетно-фінансового управління про зміни до річного 
розпису бюджету на 2022 рік від 29.03.2022 року №45 та про зміни до 
помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) 
загального фонду бюджету на 2022 рік від 29.03.2022 року №45.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та господарського 
забезпечення (І.Цеховій) один примірник наказу передати УДКСУ у м. 
Полтаві Полтавської області, а завірену копію бюджетно-фінансовому 
управлінню протягом трьох робочих днів.



3. Головному спеціалісту відділу розвитку підприємницької діяльності 
(В. Орєхову) оприлюднити інформацію на Єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних та на власному веб-сайті протягом трьох робочих днів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління, 
адміністратор Наталія БУГРІЙ


