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l 1.0 l ,2023 р, Nл 1

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевOго бюджету на 2023 piK

Фiнансове управлiш Iрпiнськоi MicbKoi рали Буrшського району Киiвськоi областi

ЗАТВЕРМЕНО
нап, мiiiсlэрФ.. фйансi! Укр.]яи
26 соrпl,20]4 року N! 3зб
(у р.дахqтнака,у Мнiб.рФl, фiNаясi. УrраIви
.iд 29 rрудзя 20]6 роху м 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накш / розпорядчий докумеl{т

Фiнансове управлiння Iрпiнськоi MicbKoi ради Бучанського району
ки]вськоi областi

(паймепrва!пя гопоuпо,t роrllорялllика

ко|пгiF мiсцевого бФпхеr} )

023 l 8025

(код ПNryамноi Еtаси фiк4 li' вялдr KiB в
кtrдяDвання мiсцсвого бюдх€ry)

J710000 Фiншсове }пршлiш Iрпiнськоi Micbкoi ради БrIшського райоЕу Киiвськоi областi 02з 18025

(кол llфrpaмUoi U*.ифikдцji виддтdв тд

кrдпryвапля мiсцевоrc бюдБеrч)

3718600

0пr!епуваяня вйловцLцыtого викФlавtц)

0l70 Обслутовувш мiсчевого борry

(кодза сДПоу)

l054600000

4. Обсяг бюджетнlтх призначень/бюджетних асигнувань *zý9]_a!9 гривень , у тому числi загального фонду - 22591оOо гривень та спецiацьного фонду - 0

гривень .

5, Пiдстави дJIя виконанtш бюджетноj програми

змiнами) ,накш MiHicTepcTBa фiншсiв Украiш вiл 03. l2.202l N96З0 "Про поголжсння Обсягу та умов здiйснешя мiсцевого запозичеш Iрпiнською мiською ралою Бучшськоrо району

25-VIII вiд 08 грудш 2022 року "Про бюдяет IрпiнськоI MicbKoi територiшьноТ rромади на 202З piK",

6. l-{iлi державноi полiтики, на досягнення якшх спрямована реfuliзацiя бюджетноi програNlи

крдяD ваяня мlсцсвоф бюджсry) крелиrFал ця мlсцевоrо бюлх€ 11) 
ЮlаСй фiКаЦii ВЯДаТКiВ Та (релиrуаl 

I l lя мiсцспого бюлжсry)
кфдиqвання бюджсп)

N,
з/п

Щiль державно'i полiтки

1 Jабезпечешя проведеш своечаснш шатежiв з обслlтоврашя мiсчевого боргу. обрловлеш логовором мiж креmтором та позпшьffiом

7. Мега бюджеrноi програми

Забезпечешя свосчасноI та у повному обсязi сшати зобов'язаю з обс,цтовраш боргу за ушадеш кредmцш договором

8. Завданrrя бюджетноi програми

л!
з/п

Зшдм
l ]вое сщата вiдсоткiв за корист}ъаш кредитши коштами

9, Напрями використаЕIuI бюджgгrrrп коштiв

лъ

з/п
Ншrрями вшористш бюджеш кощiв Загшьний фонд Спсцiшьюй фощ Усього

1 2 3 4 5

l Эбсrтуговlъш BtlyTpiшix борговж зобов'язш 22 591 00с 22 591 000

Усього 22 591 000 22 s91 000

10. Перелiк мiсцевих / регiонaL.Iьних програм, що викоЕ}.Iоться у складi бюджетноТ програми

I!
з/п

Найшеrryъшя мiсцевоi / регiоншноi прогрши Загшьний фоrrл Спсчiшьний фоri,r Усього

l 3 1 5

Усього

1 1. Результативнi показшп{и бюджегноi програлли

л!
з/п

Покшши Олшвшiру .Щхсрсло
iнформацii Зшшшtlфоrц Спеuiшьний фоrц Усього

l 3 4 5 6 7

1 }атрат

Эбсщтовlзм вrтутрiшнiх борговш зобов'язаш грн, ]озрж}ъок 22 59l 000,00 0,0( 22 59l 000,00

Заступпик начальпика вiддiлу облiка та звiтпостi, господарського забýпеченяя
вiтаIВАнЮхА

0lф.не iмя. lIрlзашц)

евгенiя !АНИЛЮК;iýi ]BMl )Ё,з'"iW{'fi iýJ

MicbKoi рали Бlчшського району КиiвськоI областi

7

3.


