
ЗДТВЕРДЖЕНО
Bak- м]яiсr€рсiба ф ванс в Ухраrяя
26сёрпня 2014роry N!3зб
(у реда{цi ЕахазуМiн стерства ф нан.Ь Ухраilя
в]д29 lрудяя2013 роryМ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчпй докуýtеrIт

Фrtruнсuве рравлtttня lрпrнськоt vIcbкol раfи

(па'iмелv!алllя loJo}пolo ро!Iоряллilка

ФшIЬ Miqlcвl,o бфпжсп )

( 3700000 )

./j Ol,2О21 р N,: {

Паспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюджету на 2021 piK

Фtнансове )правлlння lрпiнськоl Mlcbкoi ради 02з l 8025
(кол IIроlрачл.i клоOи4]iк4lii вщ!Iкй ra

ktrпипвдilпl Iiсцевою бю!жфч)

( 3710000 ) Фiнансове управлiння Iрпiнськоi MicbKoi радп

0.!й!Фlrвu!п, голо!пФfu фlпорЕлlrка кошIiв Niсllспоп, бл]х{сп ) (kол м СДРПОУ)

02з 1 8025
(ко,1 Ilлоl рlмпоi к,.сиl]!кOцii sплатkiв та

хFJиlfвалllя мlсцсв.lо б!jп{ф\ )

( 3718710 )

(паи|lсillвлняя вцllов]ла]lь|оfu lик*швцл] (Ktx ш ('jU'ttoy)

8710 01з] Резервний фояд мiсцевого бюджету i 0546000000

крелиryвап ячlсцсвогобR!апt) крелпNsо|пlяliсцсвогобьIхglа) :;lll]::]]jli'l::)] 
крсr,пRлпляч,сцевогобDл*Фу)

4. обсяГ бюдтtетниХ призначень/бюДжетних асигнуВань -{ý8QQ89 гривень , у тому числi загальногО фо"ду - 48ООООО гривень та спецiаqьного фонду - О

гривень ,

5, Пrдстави для виконання бю:яtетнот програми

rромадиD

6. L{iлi дертtавноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програN{и

7, Мета бюджетноi програми

8, Завдання бюджетноi програми

людvила Свгlснко
lmLiJn | ц] |дr trDпвilцФ

CBl енiя JАНИ.-lЮК
1,я]цrr0rlRLцLir, прrыцt]

Jф

з/п Цiль державноi полiтики

l
Забезпечити заходiв загuьномiського значеняя, що не мфть постiйпого характеру i не лrогли бlпи запланованi лiд час с*пчдur"" бюд*Йу Ipnin"onoi *ic"*i iфйфйiБ
громади

л9

з/п
Завдання

l
]абeзпечецнязахoдiвзагшЬнoМiсЬкoгoзEачення,Щoнемаютьпoстiйнoгoхаpактepуiнeпtoг'lибtтиз!п-rанoванiпl]час.^-.",onn"б.д^@
фомади

9. Напрями використання бюджетних коштiв

л!
зh Напрями використання бюджетних коштiв Загшьяий фонд Спечiмьний фонл Усього

l 2 3 ] 5

l 'аоезпече!ня 
заход]в загмьномlського значеЕня, цо не лrають постiйного xapaKTep},I не rtогли бrти

lаплапованi пiд час складанкя бюджету Iрпiнськоi Micbкoi терятоDlмьноt mолла:и
4 800 00{ 4 800 000

Усього ,1 800 00( .1 800 00(

l0, Перелiк мiсцевих / регiонапьних програм, що викон),]оться у складi бю]яiетноТ програ\{и

}г,

з/п
Найменування мiсцевоi / регiонмьноi програчи Загмьний фон: Спеч:а;ь:l;rir i|oH: У сього

l ] ] 5

Усього

-R^"i"?E

th#фй


