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Паспорт
бюджетно[ програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
Hara. Мiв]ff ор.т!. ф]нансi! yKpalH,

26..рпня 2014 роry ф836
(у р.дакцii хrка!у МiNiсторdlа фiв.н.i. Украiня
.д 29 tрудня 2018 роry М 1209)

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Накш / розпорядчцй документ

Фiншсове угцlавлiшя Iрпiнськоi MicbKoi рали Бучанського райоцу
киiвськоi областi

0.аймепrвапш, головпоIю ропlорrдпика

02зl8025

2,

(кол lltоryомпоi ЕIаси4]iкацii видаткiв тз
кlЕлипвдппt мiсllсвого бюлхсп)

3710000

(наймснщання гоlопlоIо Ftrlорхпilика цо!л]в мiсuевоI! бюджсry )

Фiнансове управлimя Iрпiнськоt мiськоi рали Бучанського району Кйвськоi областi

(кол и c/U'II()y)

023 1 8025

1 054600000J.

кFля !)в.лня мiсцевоl! бкrлже l))

371 87l 0 87l0 0 lзз Резервнrй фоtш мiсцевого бюджеry

tрдяrlвu!ня чiсцевоlобюлжеry) кrпилsФiilл мiсцспоrc бюджсп } }Tl]::]ilfti"j::,]; 
{|Елиryвдннл мiсцсвого бюлжеN)

4. Обсяг бюджетнrтх призначень/бюджетних асигнувань -988ý_]З4Э гривень , у тому числi зага,тьного Фонду - 98851443 гривеIIь та спецiацьного фонду - о

гривень .

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

вiд l0 сiчм 202З року,

6. IJiлi лержавноi полiтики, на досягнонIя якID( спрямована реfu,Iiзацiя бюджетноi програми

м
з/л

Щiль державноi полiтши

l Забезцечитrr зцодiв зшшьномiського значення, що не мшть постifoiого характеру i не лtогли бри зашанованi пiд час сшалання бюиеry Iрцiнськоi MicbKoi територiшьноi громали.

7. Мета бюджетноi програми

резервний фонд бюдтtеry Iрпiнськоi Micbkoi терпторiшьноi громади формусться дu здiйснеш непередбачених вщаткiв на зшоди загцьномiського знсчеш, що не мють постiйного
характеру i ве могли бри зашанованi пiд час сшадашя проекry бюлжеry lрпiнськоi MicbKoi тсршорiмьноi громади,

8, Завдання бюджетноi програми

л!
з/п

Зшдш

1
]абезпечешя заходiв зшмьномiського значеffi, що не мшть постiйного характеру i не могли бlти зашанованi пИ час сшадаш бюджеry Iрпiнськоi мiськоi тершорiuьноi громоди

9. Напрями використilншI бюджетнrтх коштiв

N9

з/п
Натrрями вкористм бюджетш коштiв Зшшьшй фош Спецiшrпа1 фонл Усього

tI 3 { 5

абезпечеш зжодiв загшьномiського значещ, що н9 мшть постiйного характеру iHe могли бриl - lзашанованi пiд час сшадашя бюджеry Iрпiнськоi MicbKoi тершорiшьноi громади
98 85 l ,14: 98 85 1 44j

Усього 98 851 44з 98 851 41з

10. Перелiк мiсцевI.D( / рогiоналъIilD( програм, що викоЕуються у складi бюлжетноi програми

л!
з/п

Наймегryвмя MicueBoi / регiоншьноi програми Загшьний фонл Спечiмьний фонл Усього

t 3 ,l 5

Усього

1 1, РезультатIвнi показЕIжи бюджегноi програми

N9

з/п
Покшши олитптrи вшiру Джерело

iнформаuii Зшшrпйфощ Спечiшшй фонд Усьоло

1 3 { 5 6 1

2 1родукry

)бсяг резервного фоцц5r грн. Розржуяок 98 85| 442,5\ 0,0с 98 85 1 142,5!
4 якостl

Вiдсоток вжористм коштiв резервного фотrлу вlдс. Розржуъок l00,0( 0,0с 100,0(
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та звiтностi, господарського забе]печення

рали Бlчанського району Киiвськоi областi

ВiтаIВАНЮХА

евгенiя !АНИЛОК


