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Паспорт
бюджетноi програмп мiсцевого бюджету на 2020 piк

1, ( 3700000 ) Фiяшсове утtраsлiЕвя lрпiвсько'( мiсько'lради 023l8025
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Фtrаа м]urcщ бшФ)
Керiмшцтво i улрмiвя у вiдпоliднiй ферi у Micтd (Micтi Kr€Bi), 

10206100000З, tJ?l0tбo) ol00 0|l| ;Фruл. фпаrj об (да ш tеритоliФш громад
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4, обсяг бюдкgтних призначень/бюдI(етних асигнувань !!Z9gЦ фивень , у ToNty числi заlмьного фонду,6271114 гривень та спецifu'IьногО фОндУ gg!!q

гривень .

5. Пiдстави дш виконання бюддетноi профами

коястиrцiя украiнц Бюджетмй кодекс yKpBiH4 закон yKpai@ "про державшй бюд&сг Уkраiни на 2О2О piK", рiшеш ?6-i cecii сьомоrо смrкшя! Iрпiяськоi MicbKoi ради вЙ l9.12,20l9

6, Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрлмовма ремiзацi, бюджgтноi проr!ами

Ns
Цiль деряавпоi полiтж,

l
зб*.r"* ,,,{."а;Ф"црry 

"рrй""_" рt-еш r a розпорялжею ор.аяiв мiсцевого сшо врядувдш. ззбgпечеяня реФiзалii бюllкетноi полiткя Ha Tepпopii Mima фiяансове
jабёпеченш вшоюнш проlрФlи сошФьно-екояомtч Hol о ро )впrа Micтa

7, Мега бюдfiетноi проФами

заб4печеш xepiBвlo.lтBa та процесу прийЕтя рiшепь та розпорядкевь органiв мiсцевого сыоврядувавн,, забезпечеш ремЬацii бюд*йноi полiпки па Tepлopii мiФ3, фiншфве
1абе !печенм виьондш прогры и соцы ьно . економtчноl о ро ]ви l ц м icтa,

8. Завдання бюджетиоi програми

l'l'9

l Забе]печеФя дяльвостi апарflf MicbKo.o фiнансового yтlpaшiнm

9. Напрями використання бюдкетних коштlв

N9 Напрлми вйkористашя бю,л,(еmж кошПв

Забфпече[iня дiяльностi аФрату мiсъкого фiналсовоrо улравлiння 6 211 114 99 80с б 370 914

6 z7| |14 99 Е00 6 370 91,1

l0, Перелiк мiсцевих / регiонмьних програм, цо виконуються у складi бюджетноi протами

N! Наймевувшм мiсцево'i / регiонФьпоi прогрrми

Коммексва проФала jяФормаrвацji м,IрпiБ, смт.Гостомель, смт, ВорзФъ та смт. КошФбшське Ha20l9-2020 роки 99 800 99 800

99 Е00 99 800

1 l. Результативнi локазники бюдкетноi програми

Ns

l
]7,0с 0,0с 17.00

2

кlлькlсъ проведеш засlдаlБ, варад, ссм,!ар'в l8,0c 0,0с l8.00

пiдrотовлеж рiцевь виконавчоrо boMlTeTy Ml!bKot рщи KoMiTeTy Micbкoi ради
26,00 0.00 26,00

кпьк,сть пцгоrcшомх розпоря/l*еяь м!ського голови розпорядженш мiського
4,00 0,00 4,00

кiпькiсть пИгоmшош рiшеь cecii Ipпiнcbкoi Micbкoi ради
рiшеям cecii Iрпiнськоi

0,00 з3,00

к,льk,Фь шдrотошених регуляторш дкпв 4.00 0,00 4,0с



кiлькiс.ь пршб.яо.о о6rадяалц тапредмФiвдовгофрокового
0,00 6,0о 6,0с

J
вhрат, на !трrмФя однi.i штатноi одизrлIi з68889.06 0,00 з68889.0б
серодяi витатп !а прцбщ! одишцi обладямвя та предмФiв
дов.острокового кориспъм 0.00 l66зз,зз 16бзз,зз

4

зulсоmк пцювлеm розлорядаепи м,ського гФовй l00,00 0,00 100.00
висоюк пйютошеш рiшеш cecii lpniHcbkoi Micbkoi ради l00.0c 0,00 l00,00
зlдсоюк лцготовлёffi реryляторнб aknв l00,0c 0,00 l00,00
в'дФок dроведещ зас,даб. нарал Фмlнlрtв l00,0c 0,00 l00,00

вiдсотоk пiдIоФвлеffi рiшеб виконавчо.о KoMiTery Micbxoi радt I00,0c 0.00 100,00

вiдсоток оношеного обrадяш i предмФis довгосфркового
0,0с 100.0с ]00,00
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