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Паспорт
бюджетно[програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Фiнансовс 1пршлiш Iрпiнськоi MiobKoi ра,шл Бlчшського району Киiвськоi облrcтi

ЗАТВЕРДЖЕНО
На{а] MiHicт.pcr!a фiнансl! Ухраiни
26 сврпня 2014 роху N9 3Зб
(у рвдакqi яака]у Мiз]сlорф!а фiнавсi. Ухраlни
аИ 29 фудня 2013 роry N! 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
F[аказ / розпорядчий докуNIент

Фiнансове управлiнtrя Iрпiнськоi пriськоi ради Бучаtlського району
киiвськоi областi

kоfutjп мiсцсвого бюлfrсt) )

02з 1 8025
(кол l]рогралпlоi Еlасифiкацii вилilкiв та (lIаймФilзлнл, гоtrовноl! гпrllорядllикtr хо]!пп Lпсllсвого 6].ifrсц )

Фiнансове 1травлiшя IрпiнськоI MicbKoi ради Бучанського району Ки'iвськоi об-qастi

(код за СДПОУ)

2.

ktсд!,1!Ф]лl мiсцевоIю бкrджсry)

37l 0000 02з l 8025
(lIайуOi\00l]lя 0iхllопiлLrьного викdппч)

J.

крсдиryвая!я viqlсвого бюдлсl] )

37l 87l0 8710 01зз Резсрвшй фоrц мiсчевого бюджету 10546000000

(кол Пtолрдмвоi uаси фiкдl lii видаткiв та

кrли ryвалпя мiсцсво]! бDдхсrу)

(kол Ф\llкцiо,Orьпоi
ЕЕс!фiкацii вйIаlkiв la
крсдип,ваннх бюдаеlа)

(кол l'ипФвоi лфгрдм,оi Е|асифiкацii влдаткЬ la

крелиlчвдяяя мiсцсвого бкrджеп)

(най!с|ч,аl|||л бюдхеlilоi,lpoтaLtl ]l,iдllо ] Типоьоlо

kрлиr}ваппя мiсцеsого бюлжеlY)

4. обсяГ бюджетниХ призначень/бЮджетнIIХ асигнуванЬ -ý94ý?аЭ гривенЬ , у томУ числi загального фонду - 504620З гривень та спецi,шьного фонду - 0
гривень .

5. Пiдстави для виконаннJI бюджетноi програми

VlII сцкашя вiд23.|2,202l року лэ l962- l7-VIII <Про бюлжет IpniHcbKoi MicbKoI територiапьноi гролrади на 2022 piK>

6. I]iлi державноi полiтики, на досягнення яких спряNlована реzшiзацiя бюджетноi програ}Iи

N9

зlп Iliль дерrкавноI полiтки

1

7. Мета бюджетноi програми

забезпечеш зцодiв зшmьномiського 3начеш, що не мшть постilаtого характер} i не мог,ли бl ти зашанованi пiд час сшацання бюджету lрпiнськоi Micbkoi тершорiшьнаl громади

8. Завданiя бюджsтноi програп,lи

N9

з/п Завданttя

l
]абезпечeшзаxoдiвзташнoмiськoгoЗнaЧeш'щoнeмаютьпocтifu'o.o'upй

9. Напрями вlжористашul бюджетrпос коIггiв

м
Ншцrями вкориом бюджм кощтiв Загшьний фонд Спешiшьний фоttл Усього

I 2 э { 5

l
}абезпечеШ зжодiв зшшномiського значеш, що не мmть постiЙошрж*ру i "шш* буr"
mовшi пй чrc сшадм бюджету Iрпiнськоi MicbKoi тершорiшноi гоомш 5 046 20з 5 046 20з

Усього 5 046 20: 5 046 203

10. Перелiк мiсцевI]D( / регiонtuьни( програм, що виконуються у складi бюджсгноi програми

N9

з/п
Найменувmя MicueBoi / регiоншьноi програми Загшьнrй фоrr.л Спечiшьний фоrш Усього

1 з 1 5

Усього

1 1. Результативнi показники бюджегноi програlrли

|Фý
,-{

i*l }

облiку та звiтностi, господарського зttбезпечення

MicbKoi ради Бучанського району Киiвсько'i областi

BiTa IВАНЮХА

Свгенiя !АНИЛЮК
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