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25. l 0,2022 р, Ne 7

Паспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюджету на 2022 piK

Фiнансове 1правлiння Iрпiнськоi MicbKoi рци Бу,rанського району Киi'вськоi областi

ЗАТВЕРМЕНО
Наха! Miяiclбocr.a фiпансi. Ухраlни
26с.рпня 2014фrу М8Зб
(у рфаФl хака]у МнiФ€р.т.а фiнансЬ Уiраlня
iИ 29.рудня 20]3 роry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накш / розпорядчий док}Фlент

Фtнансове улравлiняя Iрпiнськоi MicbKoi радil БrIанського райоflу Киiвськоl
областi

02з ] 8025

(коI lIрограмllоi шасяфiкацii вщ.liв r9
кtслвтtвапtu Niсцевоlо бкцtсФ )

02з 1 80252, 37l0000 Фпrансове управлiння Iрпiнськоi MicbKoi рали Бучанського району Ки'tвськоi областi

(кол llрогрlмлоi ювсиql кццi BOlalxiв Ia

кNлиryваllня мiсцево] о бн jпаdу)

37l 871 0 8710 01 зз

(наймсllщаilня siдOвiхллыlоfu Dяконавщ)

Резервний фонд мiсцевого бюджету

(kол м СДI'IlОУ)

1 0546000000

(кол ПрофоN!оi LIuсифiкацii вяпмкв та (код'l'и]х,яоi протаvпоiLlаоll]iFацii вялдткiвта

хрспицваппя мiсцевоI о бкrцglf ) крqlй о,влilля viсцсвого бюлхg!]-)

({олФ!ншпrlшшюi (нлйvсшува,нябюлж€lноillроtрлми!hю!ТяповоlопфryамilоlошасяIl,iь,ц.tr,виj,lrьrO[рслицвJllrrмilllts,l, (холбюд'сIl)

маснфiкацiiвцаl{iвта бюпfrсту)

kФдипвдн!я бюлfоlа)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9]9]Э]1]]]З гривень , у тому числi загального фонлу - 9€ý€Q03 гривень та спецiального фонду - Q гривень ,

5, Пiдсrави для виконання бю:жетноl проl ра\lи

вiд 2З. 1 2,202 ] року Л! 1 962- l 7-VIII (Про бюдхет Iрпiнськоi м ic bKot територiмьноi гроttаlи на 2022 pi к >>

6. Цiлi деряtавноi полiтики, на досягнення яких спря]\1ована реапiзацiя бюдtкетноi програN{и

,Ve

з,/п
Iliль державноt по-riтики

t

7, Мета бюджетноi програми

8, Завдання бюджетноi програми

л!
зlп

Завдання

l

9, Напрями використання бюджетних коштtв

м
з/л

Напрями sикористання бюдхетних коштiв Загшьняй фонд Спецiмьвий фонд Усього

l 2 3 4 5

l
Забезпечення заходiв загшьномiського значення, що не мють постiйного характеру i не могли бlтп
заплановапi пiд час склалання бюджету Ipпillcbкoi MicbKoi терпторtшьноi громади

9 866 00. 9 866 00

Усього 9 86б 00: 9 866 00з

10. Перелiк мiсцевих / регiонмьЕих прогрtlм, що виконуються у складi бюджетноj програми

Nа

з/п
Найменування мiсцевоi / регiоншьноi лрограми Загшьний фонд Спецiшьний фопд Усього

l 2 3 ] 5

Усього

l 1. Результативнi показники бюджетноi програми

MicbKoi радп М62 вiд 25

2151-23-VIII вiд 22,08 2022 року

,"ý*Жфdt
i}S.,J,\
l*з ]

,";riЁТт,-т:}Ч)

та звiтностi, господарського забезпечення
BiTa IВАНЮХА

(iйaruL,;]iir], лрiфllщо

евгевiя !АНИЛЮК

ради Буtанського району Киiвськоi областi


