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Паспорт
бюджетноТпрограми мiсцевого бюджеry на 2021 piK

Фiншсове упршлiш Iрпiнськоi MicbKoi рали Булшського району Киiвськоi областi

ЗАТВЕРДЖЕНО
Н.Ез Мi*dФв фlн.М. УкFiнх
26фFня2014фW мФ

.iд29 rрудяя 201а ро{у М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накш / розпорялчld докрtент

Фiнансове }qФавлiш Iрпiнськоi MicbKoi рааи Бучанського району
киiвськоi областi

lоловllого Fзлорядвяка

02з l8025

2.

(код Прryампоi мsсифiкацii вндаft iB та

кFдиryвшil, м]сцсвого бюджсq)

3710000

(яаfiмсящвяi ffiовноm р!порцtrиш коdв мiсцсФm бшжry )

Фiншсове управлiшя Iрпiнськоi MicbKoi рашл Бучшського райоrry КйЪськоi областi

(кФ з0 сДРПо'

023 18025

(кодПрогрщноi мsсифiкsцii видаftiв та

крелнryвання мiсцсвого бюджеry)

3710160

(ядfi мспупдпll, !iдповИшьнФо виtФввщ)

Керiвrишво i )пршлiш у вiдповiднiй сферi у мiстж (MicTi Киевi),

(кол ]ч €ДrПоУ)

l05460000000160 0lll

(код Прщмпоi u@вфiюцji вхштdв т.
крдryшll мiсцевоrc бщ)

(щ ФуяМошьяоi
tr!сrфiпф щfrв п
IЕдпщffя' бюдхФ)

кFдищrпili мiсцсвоф бщхry)(*Ф Т{поmi прщяоi @tфiпщi вщ.ilв Tr
кFещп, мiсцсФm бщ)

4. Обсяг бюджетних призЕачень/бюджетнrх асигн}ъilнь -€Зý4Ц3 гривень , у тому числi загаJIьного фонду - 63о7373 гривень та спецiа],lьного фоЕду - 47500

гривень ,

5. Пйстави для виконанIfi бюджетноi програми
Констшуцiя Украш;
Бюлжmшd колекс Украi'ш;
Податковrd кодекс YKpaiщ;
Зшон Украiш "Про службу в оргшш мiсцевого самоврядвм" вц 07.06.20l l Л!2493lII;

зi змiнши
НакшМiнiсreрствапрацi Украiш,\]Ь77вiд02.10,96"Прор|овиошатипрачiробilшiв,заЁtитцобс.туrов)вшморгшiв вконшчоi влади. мiсцевогосшоврядувашятаiхвконавчп

Iрпiнськоi MicbKoi рали VlIl смffi вй 24, 12.2020 року N946-4-vIIl (Про бюджет Iрпiнськоi MicbKoi тершорiшьноi громади на 2021 piK>

6. Щiлi лсржавноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

N
зlп

Щiль державноi полiтки

l
3абезцеченш корiвниrпва та проuосу прийшпя рiшеБ та розпоряджею оргшiв мiсцевого сшоврядувм, забезпсчеш ремiзацii бюджетноi полiтки на територii lрпiнськоi MicbKoi
територiшьноi громадь фiншсове забезпечеш вконш програми соцiмъно-економiчного розвшку Iрпiнськоi MicbKoi територiмьноi громади

7. Мета бюджsтноi програми

Ксрiвшцшо i 1шршлiш у сферi фiншсiв

8. Завдаlшя бюлжсгноi програми

]ф

зlп
Завдаш

1 3абезпечешя дiяльностi апарату фiнансового управлiшя

9. Напрями використанюl бюджетних коштiв

]ф

з/п
Напрями вкорииш бюджетш коштiв Зшшьшлi фоrrл Спефшьмй фокл Усього

l ] J 5

l ]абезпечешя дiяльностi шарату мiського фiншсового управлiння 6 з0,1 зlэ 47 50( 6 з54 87з
Усього 6 307 373 47 500 6 354 873

'-10. Перелiк мiсцевих / регiона,rьних прогр.lм, що викоFrуоться у складi бюджсгноi програми

Jф

з/п
Наймекуваш мiсцевоi / регiонuьноi програми Загшьний фонл Qцgфшьшd фонл Усього

1 2 3 { 5

Усього

l 1. Результативнi показ}мки бюджетноi програми

JФ

зh Покшжи Оддшдд вшiру ,Щжерело
iHфopMmrii

Зтшlшlфоtи Спечiuь*шd фоtи Усього

l 3 .l 5 6 1

1 leTpaT

KbKicTb штатш одшшр од, Iтатш розшс 1 7.0( 0,0с l7,0c
1 продукту

Кiлькiсть проведеш засiдш, нарал, ceMiHapiB од, }вlтшсть l 8,0( 0,0с l8,0c

KiшKicTb пiдгоrcвлеш рiшеш вконшчого KoMiTTy MicbKoi рали од.
)lшешя вконавчого
KoMiTmv MicbKoi ради

l 5,0( 0,0( 15,0с

KimKicTb пiдготовлеш розпоряджеш мiського голови од.
эозпоря,щr<еш мiського
lолови

4,0( 0,0( 4,0с

хоштiв мiсцсюm бюдtry )

3.



l 2 3 5 6 7

Кйькiоь пiдгоrcвлеш рiшеш cecii Iрпiнськоi MicbKoi рали од.
)iшенш сесiй Iрпiнськоi
иiськоi оши зз,Oс 0,0( зз,0(

Кiлькiсть пiдготовлеш регушторш aKTiB од, эегчшторнi акти 4.0с 0,0( 4,0(

Кiлькiсть придбацого обладнм та предметiв довгострокового
од, 1оговора 0,0с 1,0( 1,0(

еплопостачаffiя Гкм ]озрах}ъок l6,0c 0,0( 16,0(

3одопостачашя та водовiдведеш куб.м, )озрц}ъок 200,00 0,0( 200,0(

Електроенергiя тис.кВт.год )озрахунок 9,з 1 00( 9,з 1

3 et|leKTtrBHocTi

3итрати на утршашя однiсi штатноi одимцi грн. ]озрil}frок з,l| 02|,9l 0,0( з1l 02|,94

3ереднi вшрати на прилбаш олиницi обладнм та цредмФiв
lовгосmокового коDисmшш грн. )озржунок 0,0( 47 500,0( 47 500,0(

4 якоmI

Вiдсоmк проведеш засiдш, нарад" reMiHapiB вчlс, % l00,0( 0,0( l00,0(

Вiдсоток пiдготовлеш рiшеш вжонавчого KoMiTery MicbKoi рали вис. % l00,0( 0,0( l00,0(

вlдс. |/о l00,0( 0,0( l00,0(
Вiдсоток пiдготовлеш рiшеш cecii Ipпiнcbкoi Micbкoi ради вiдс. ,/о l00,0( 0,0( 100,0(

Вiдсоток пiдготовлеш регyшторш акпв вrдс. % l00,0( 0,0( 100.0(
Вiдсоток оновленого обладнмя i предметiв довгосторкового
коDисмщ вlдс, о/о l00,0( 0,0( l00,0(

-о Ф,л\
."ggfl lла 4

ъ?,;
qi,

ч:\t

BiTa IВАНЮХА

ради Бr{анського району Киiвськоi областi

евгенiя.ЩАНИЛЮК

1

Jiдсоток пiдговлеш розпорядтtени мiського голови

{iйliцх/iff iцiц прiikцс)

(iпiцiл/ПliцЬл. прiвяце)

l

l(


