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Паспорт
бюджетноiпрограми пriсцевого бюджету на 2022 piK

з700000 Фiнансове улравлiння Iрпiнськоi MIcbKol раfи Бучанського району Киiвськоi областi

ЗАТВЕРМЕВО
Нахаз MiHicTopcTBa фiяэясп ухраliи
26серпня2О14 фху М 3И
(у родахцii на(фу MHicтeFlBa фihаkсlб УФаlвl

чiд ?9 iшдня 20]3 фху N! ]209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докумеllт

Фiнансове управлiння Iрпiлськоi MicbKoi ради Бrtанського райояу
киiвсько]i областi
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{хайчсл\ваilля юJовн.Iо р]лорл|пкд K.u]TLB мlсцевого бюд*сrv )

023 l 8025з710000 Фiнансове управлiяня Iрпiнськоi MicbKoI раf,и Б}чанського району Киiвськоi областl
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4_ Обсяг бlоджетних призначень/бюджетних асигнувань -]!!!!!! грilвень . \ то\1\ чllс-li загапьного фоIIду - ]!!8!!q гривень та спецiального фонду - 0

гривень .

5, Пiдстави для виконання бюд)Iiетноi програN{и

бюджет Iрпiнськоi MicbKot теритоlliмьноi громади на 2022 piK>>

6, Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реа-riзацjя бю:;кетно[ програ\,Il

Nа

з/п
Цl]ь ]ержавноl л!]f lтики

t

7, Мета бюджетноi лрограми

8. Завдання бюджетноТ програ]\{lr

Заступник начальнuка вiдлiлу облiку та звiтностi, господарського забезпечення

л!
з/п

Завдання

l

9, Напрями вtiкористання бюджетних KoulTiB

,v9

з/п
Напрями використавня бюджетних коштiв Загшьний фонд Спеuiмьний фонл Усього

l J ] 5

l
]абезпечення заходiв загыьяоплiського значення, що не мають лостiйного характеру i яе могли бlти

д час склitдання бюджету IDnlнcbkoi Micbkoi територiмьноi rcомади
l 000 00( 1 000 00(

Усього 1 000 00( 1 000 00(

l0, Перелiк пliсцевих / регiоlIмьнrtх програм, що виконуються у складi бюджетноi програми

N!
зlrl

НаймеrIування мiсцевоi /регiоншьноi програми :]агмьнпй фонд Спецiшьпий фонд Усього

l 2 3 ] 5

Усього

1 1. Результативнi показнtlки бюдлсетноI програми

N9

з/п
Покщники Одиниця вямiру Джерело

iпформачii Загшьний фонл спецiшьвий фолд Усього

1 3 J 5 6 1

2 продуmу

)бсяг резервного фонлу грн

)iшення Iрпiнськоi MicbKoi
]ади .]Yа2 I 5 i -2з-VIII вiд 22
)еDrIяя 2022 Dоку

1 000 000,0t 0,0( ] 000 000,0(

4 iKocTl

Вiдсоток використання коштiв резервяого фонду вiдс ?озрахlяок 1 00,0t 0,0( 1 00,0(

йJd,}
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MicbKoi ради Бучанського району Kя'lBcbxoi областi
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