
ЗЛТВЕРДЖЕНО
Накв / розлорядяй докумеm

Фifuсове }лращiш lрпisськоi MicbKoi рад,

( 3700000 )

Щpt .zozt р. хо ,l

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 202l piк

ФiнsнФв. }травлiш lрпi!ськоi MicbKoi ради 02j l8025

2, 02зlЕ025
(rФлФdщlФц шдФп GiglIn,! щоriшцФ шýrш}

10546000000(37l0lб0) керiвпицтво i улрашiпя у вiдповiлIiй сфсрi у Micтax (Mlcтi киспi),
з,

4. Обсяг бюджсгних пргзяаченъ/бюдхетних асигнуваяь -ýl9zlл гривень , у тому
гривевь ,

5. Пйстави дIя виконаюrя бюджегноi прграми

Коrcмг}цй yKP&imi

Бюд&е.яяf, ходекс Уtраiш;
Поддпоlld rодЕкс Ухрriня;
Здон yKPriш 'Пр Фryхбу в орм хiсцеФю Фовряr{rФ' вlд 07,06.20l l 

'Ф2493_Ш;Постаtюш КМУ BiФ березв 200б роху t{92оЕ -Про лорr.Ф(rъам сгр}1сури в уцов омп лрацi ФацЬffiiв дпФsту оргшв вкошчоi шадц opl ФiB лрокрfп( судiэ,в iш орrаяir"

Нш Мiйсгсрmа щsцi yкPaiш Л9 77 !И 02.10,96 'Про }а{о!и омrв лр.цi робiмiв, зайtrм обФлоs}tмм орlшiв вхr(онаsчоi sлядц мiсцевого сlsоврядrъяФ тд й вшоншчБ

6, Цiлi державноi полiтики, на досягнешiя якгх спрrмована реалiзацiя бюджсaноl програми

фщшйФбсrq)

числi за.мъноm фощу - ýЗq7З79 гривеяь та спецiальЕого фоЕду - g

лs
ЦiФ державноi лФiжи

1

7. Мега бюджешоi програми

К€рiвfr!пво i )ttPщnш у сферi ф'яансiв

8, Заsдання бюджЕгноi проФами

Забезпечем дйльпостi апарату фiнщсового управлiФя

9, Налрями вш(ористаgн, бюджепflФ( коштiв

N,
Ншрями вцорисш бюджсrtm кошjв

l З!бФпечеш дifi ьноФi шараfу мiсьrого фiн.tlсэзо.о }Ttpa!лiм б эOl з7з 6 зо7 з7j
6 ]07 ]7J 6 з07.]?з

10. Перелiк мiсцевих /регiонмьних програм, що виконуються у смадi бюджсгноi проФами

х9 Наймев}tм мiсцевоi / pcriolФнoi проr?цв

l l . Результатrвнi показIдки бюджегноi прграми

]Y!

1

кiлькiсть штатпих одфць lб,00 0,00 l7.00
2

КйькiФ провед.нп тсИпш, ffзрал ceмiюpiв l8,0c 0,00 l8,00

кйькiФ пiдrоlош€ш рiш.Ф вшо@чого KoMiEry мiсъхоi радй xoMiT?Ty MlcbKoi рзд{
l7,0c 0,00 l7,00

Кiлькigгь лiд.отошещ розпоряджеЕ мiського.Фови розлорядж.ffi мlськоrо
l 1,0c 0,00 ] 1,00

Кiлкiсь пiдгоlоФещ рiщ€ш сФii Iрпiясыоi Micbxoi радл
рiш.ш Фiй lрлiнськоi

20.00 0,00 20,00



Кiлькiсть л]дгоIовпеш реrylяторlffi aKTiB l1,00 0,00 11.0c

КiDкiсъ пр}цбзо.о обладям та пр.дмеds довгосtрховоф 0,00 0,00 0,0с

lб,00 0.00 t6,0с

водолостачання 1а водовйзсдс,mя 200,00 0,00 200,0с

9,з1 0,00 9,з

:,

Вrпрати па уmWдпlя однiсi штатно] одиfilri з942l0,8l 0,00 з942l0,8l

Середцi вrг?ам яа прщбащя одйmш обл.дям та лр.дмФi!
0,00 0.ос 0,00

1

Вiлсоlок провсдоних засiдаб, яарад, ceмiяapiв l00,00 0.0с l00,00

Вйсоток пiдготовлеш рidеш вкоtп.чого коvlтgry Mlcb{oi ради l00,00 0.0с l00,00

Вйсотоk пiдговлещ розлогядже и мiського голови I00,00 0,0с 100.00

ВИсоток пjлготФsлФп рiшень cecii lpltiнcbкoi MicbKoi ради l00,00 0,0с I00,00

Вiдсоток пiдгоfовленц регуляторпих aKTiB % l00,00 0.0с l00,00

Вiлсоtок ояовлсного обладямв i бредметiв довгосторковоrc l00,00 0,0с l00,00

Ilааальник вiддПlу - .олозяrй бухгалтер

ПОГОДЖЕНО]

' людмсВпснко---------------т;;;;;Б;Б-

евгеЕiя ДАНИЛЮК


