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12,04,2022 р, Nч З

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжету на 2022 piK

Фiнансове 1лrравлiшя lрпiнськоi MicbKoi ради Бl^rанського району Ки'iвськоi областi

ЗАТВЕРДЖЕНО
На[аз Мiяid.Fт.. ф]нзн.| Украiзи
26сбрпня20]4Fry М3Зб
(у рФакфiнаЕry M,HicTeFr,a ф]на|сь Ухраiни
rф 29 rрудяя 2013 роry М ]209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накш / розпорядчий документ

Фiнансове управлiння Iрпiнськоi MicbKoii ради Бучанського району
киiвськоi областi

(паймслувапня головпого фr,оряппикл

коштiв !iсцсвого бцlхсlт )

02з 1 8025

2,

(kод [роцдмllоl юtася{iliкацii видатхlв тд

tрп!}вапяя !iсцевою бkrдже,ry)

3710000

(вайм.нуваня, го]оыrого р]погяl!иха kош liB !iOLеOого бk]л*сп )

Фiнансове упршлiнм Iрпiнськоi MicbKoi ради Бучанського району Киiвськоi областi 02з 1 8025

J.

tрди l)-в!ililя мiсцевоt! бкrджсц)

37187l0 87 l0 01зз Резервний фонл мiсцевого бюджеry

(коi _.l clllrпoy)

l 0546000000

0isй!!еп\вап[l вчIIовilхtыlого stsко|авщ)

0,аймсвчвФлlя бюл{стноi пlюгра!и пiлilо ] Типовою лргр!мвою Еlасиli]каlli.ю видатк]в та

4. Обсяг бlоджетнrтх призначень/бюджетних асигIIувань -:6!!!а9а гривень , у тому
гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетпоi програми

кltдитчвu!ilя Dliсuевого бюджсD )

аIислi загального фоIцу - -6оооооо гривень та слецiального фонду * 0

рiшення l 7-i cecii lрпiнськоi MicbKoi Ради VII[ сшшашЯ вiд 23. l 2.202 1 року Nч l 962- l 7-VIII <Про бюлжет IРпiнськоI MicbKoi територiшьноI громади на 2022 piK>>

6. Цiлi державноi полiтики, на досягненIuI яких спряNrована реaL.Iiзацiя бюджетноТ програми

(кол llроryа!воiuц.ифпФцiisишткiв та (кодlиповоillфФампоi юlасифlкаlliiвид!ткig п 
(КОДФ!ПКЦiОНаrЬПОi

крели плsп лл мlсцсвоm бk]лже п) кFдиryвав ilя мlсцевоl о бю^хсry) Кl5СИ фi Kal lii ВИДа rKi i Та

кЕлиllчаllil, бюххеl1)

N,
з/п Цj,rь державноi полiтики

l

7. Мета бIоджетноi програшtи

Забезпечеrш зжодiв загшьномiського значення, що не мmть постiйного характеру i не могли бlти зашанованi пiд час смадання проекry лtiського бюлхеry.

8, Завдантrя бюлжеrноi програми

Ng

з/п Завданш

1
]абезnечешзцoдiвзагшьнoмiськoгoзначеЩя'щoвемЩтьпoстiйнoгoхаpактеpуiнемoллиб1тизaшaнoванiniл'u

9. Нагrрями використalшш бюджgгIilD( коштiв

л!
з/п

Напрями вшористання бюджстних коштiв Загшьний фоrц Спечiшьний фоцл Усього

l 2 3 J 5

1
забезпечещЯ зшодiв загшьномiськаго значеш. що не мють постtйного характеру i не мог,rи бrти
зашановай пiд час смадання бюджету lрпiнськоi MicbKoi тепиторiшьноI rоомши -6 000 000 -6 000 00с

Усього -6 000 000 -6 000 000

10. Перелiк мiсцевих / регiонаJlьних програм, що вико}lуються у скпадi бюд;кетноi програлtи

л'9

з/п
Найменування мiсuевоi / регiоншьноi програми Загшьпий фоrц Спечiшьний фоrrд Усього

l 2 3 :l 5

Усього

1 l. Результативнi показllики бюд;кетиоi програми

Лg2075-t9-VIII вiд l2

*Ъйffir;}

\ЁiйffiyС,i-lýэ

та звiтностi, господарського забе]печепшя ВiтаIВАНЮХА

евгенй !АНИЛЮК

рали Буrанського району Киiвськоi областi

(ПliцiuI iиП!ц, лрiвiцс)


