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Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Фiншсове управлiш Iрпiнськоi Micbkoi ради Бlчшського району КиiвськоIобластi

ЗАТВЕРДКЕНО
H.k.l МlфФ.F.. фiнан.i. Ухраiни
26с.рпня 2014 фry м аб
(у щэrц] N.Kary МiNiйёрd.а ф]rаNсh Уkр.rнl
riд 29 rрудня 2013 рry М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нжш / розпорядчий документ

Фiншсове управлiнм lрпiнськоi Micbкoi ради Б}чанського району
киiвськоi областi

0lаймеяуваяля головilого рrlорцн{кs

коштiв м;сцевоrc бюджеrу )

023l8025

2.

1ЕдиDвдняя мiс(€вою бюлхеry)

37l 0000

0Iай!енrвання гоlовilоl о рrпораlника tоцlJiв

Фiншсово упршлiшя lpniHcbkoi Micbkoi радя Буtанського рйону Киiвськоi областi 02з 18025

J.

кFдицвзнн, мiсцевою бюлжеry)

37187l0 8710 0l зз Резервний фоrш мiсцевого бюдrtиу
(на{мепуваняя бюлйетноi прграми ]йяо ] Тtповою IlFryамною Еtаслфlкацtkr

кFпяшдвяя мiсцсsого бюлжсry)

l0546000000
(код Пфгрiмпоi мас! фi{ацii видlitiв ] а (кол ти повоi л роryдм!оi маси фitflцji видаткiв ,а 

(tОХ ФУЯКЦОНаТЬВОi

kFли пва!ня мiсцевого бk]джс tl) кFдиfrвlkпя мiсцевою бюдхеD) ШДСИ {rixaцii видатх'в та

кфдя,}ва!вя оюджеп]

4. обсяг бюджетних призначень/бюджsтних асигнувань -€!!а9!9 грIrвень , у тому числi зага].Iьного фонду - бо00000 гривень та спецiаrlьного фонду - 0
гривень .

5. Пiдстави для виконання бrоджетноi програми

VIII <Про бюлтtет Iрпiнськоi MicbKoi ТериторiшьноI громали.на 2022 piK>>

6. Щiлi державноi полiтики, на досягненIul якrх спрямована реirлiзацiя бюджетноi проI.раNIи
л9

цйь державноi полiтки

1 ]абезпечити зжодiв загuьномiського значешя, що не мmть постiйяого харжтеру i не могли бlти зmановаш пiд час сшадшня бюлжеry Iрпiнськоi MicbKoi Tepшopiшbнoi громади

7, Мета бюджетноi програми

Забезпечеш зжодiв зшшьномiського значеш, що не мшть постiйного харжтеру i не моглк бри зашанованi пiд час сшадащ проскту мlського бюджеry.

8. Завданrrя бюджсгноi програми

N9

зh Зшдш

l
JабезпеченнязцoдiвзшшьнoмiськoгoЗнaчеш'щoнeмштьпoстiй'o.o*"t'

9. Напрями використанIilI бюджgгнло< коштiв

л!
з/п

Напрями вжористаm бюдхетш коштiв Загшьшй фоrrл Спечiшьний фонд Усього
1

3 ] 5

l 3абезпечешя зжодiв зшшьномiського значеш, що не мають постiifor* *р"-rФу a*- б}т"
зашшованi пiд час сшадш бюдкеry lpniHcbkoi Micbkoi TepшopimHoi громади б 000 00( 6 000 00(

Усього 6 000 00( 6 000 00(
10, Перелiк мiСцевю( / регiональню( програМ, що викоЕуються у складi бюджетноi програми

Наfшенуъм мiсцевоi / регiошноi прогрши

м
з/п

Покшши Олшщявшiру ,Щжерело

iHфopMarii Зшшшлiфотц Спечiшrпйфощ Усього
l 3 1 5 6 1
2 продукrу

Обсяг резервного фоrцу грн.

Рiшешя Iрпiнськоi MicbKoi

ради.lф2O7З- l 8_vIiI вИ 24
mтого 2022 року

6 000 000,0( 0,0с 6 000 000,0(

4 fiKocтr

вкористаш коцтiв резервного фондr вlдс. ?озрм1нок 0,0( 0,0( 0,0с

tщ#
*ffiý

та звiтшостi, господарського заб€зпечення
ВiтаIВАНЮХА

евгенiя.ЩАНИЛЮК

Micbkoi р4щл Бlчшського райоrry Киiъськоi областi

1 l. Результатlшнi показшп(и бюлжегноi програми


