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Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2023 piK

Фiшсове упршлiш Iрпiнськоi йськоi рад{ Б}цffiського району КиiЪськоi областi

ЗАТВЕРДЖЕНО
а.ка. MiHi.T.rla фiяаясir Уrраlяи
26с.рпlя2014роry М3s
(у рФа{Ф]н.rrry Miнicт.pcrra фiнэнсir Уrраlхи
.iд 29 рудNя 2013 роху М 1209)

ЗАТВЕРД}КЕНО
Накш / розпорялчий док}тлент

Фirrансове утфавлiнш lрпiнськоi MicbKoi рали Бlчанського райоtry
киiвськоi областi

0!,ймсil)ваппя юлопlого ро rrорця!ка

(оштiв мiсцсвого бюджсry )

02з18025

2.

крсли l}вiлля чiсцечого бюпхе ry)

3710000 Фiнансове утlравлiшя Iрпiнськоi MicbKoi ради Бучанського району Киiвсько'i областi

(колrа СДРГIОУ)

02з 1 8025
(код Проry!мяоi мас!фiк!цi вила,кh rs

кредиrавililя мiсцевоm бюпжеD)

37187l0 87 l0

(най мсп\ вдil ля .iд lовUlшIыlого ви коп авщ)

0 1зз Резервшй фоrи мiсцевоrо бюджету

(кол ]а c/JPIloy)

1 054600000

(код Прогрдмяоi мдс!фiкацli випа i кь r ! (кол 'l'я!о,оi 
l l Nг|ампоi Ulасифiкацii вядаткiв Ts

пNграми згцяо ]'tиllовою програмяою юrасефiкацl.ю видаткiв la
крдл ryван!l мiсцспого бkrджсry)кFдиryвапвя мiсцсвого бюджеry) кFля l}!а!!я Miclleвoю бюджсп)

юkсифiкuцii в!лвltiв lд

кфдиryвання бюдfrсD)

4. Обсяг бюджЕrних призначень/бюджетних асигнувань -]_9ýý_Ееl_аý гривень , у тому числi загмьного фонлу - 1о66s2lо5 гривень та спецiаqьного фонлу _ 8
гривень .

5. Пiдстави для виконанIш бюджетноi програми

Iрпiнськоi MicbKoi ради Nс2254-25-VIII вiд 08 грулш 2022 року "Про бюлжет Iрпiнськоi MicbKoi територiшьноi громали ва 202З piK",

6. IJiлi державноi полiтики, на досягнешш якш( спрямовzlна реаJIiзацй бюджчгноi програми

л!
з/п

I]iш держшноi полiтш

l Jабезпечити зжодiв загшьномiського значещя, що не мають постiйяого характеру i не могли бlпи зшанованi пiд час сшалаш бюлжеry IрпiнськоI MicbKoi територiuьноi громади,

7. Мета бюджетноi програми

резервний фонл бюджеry IpпiHcbkoi Micbkoi тершорiшьноi громади формусться для здiйснеш непсредбачеш видаткiв на зцоди загшьномiського значення1 що не мшть постiйного
харктеру i не могли бlти зашшованi пiд час складаш проекry бюджеry lрпiнськоi MicbKoi тершорiмьноi громади.

8. Завданrrя бюджегноi програми

N,
з/п

Зшдш

l
]абезпечеш зцодiв загшьномiського значення, що не мшть постiйного харжтеру i нс могли бути зашанованi пiд час сцаданш бюдхеry Iрпiнськоi MicbKoi територiuьноi гропlадrI

9. Напрями вIжористашш бюджgппD( KoIпTiB

N9

зlп
Ншlрями вкористш бюджетщ коштiв Загшьний фоrи Спецiшrцйфоrц Усього

1 3 1 5

1
Jабезпечеш зжодiв зшшцомiського значеш, що не мшть постifuiого reржтеру i не могш бупr
lmшовшi пй час сшацм бюджиу Iрпiнськоi Micbkoi reршорiшноi mомш l06 682 l0: l06 682 10j

Усього 106 682 10a l0б б82 10!

10. Перелiк мiсцевID( / регiона]тьшr( програм. що викоЕуються у складi бюджегноi програми

N9

з/п
Наfuлешrъм мiсцевоi / регiонmноi прогрши Зтшьний фоriл Спецiшшдiфоrц Усього

1 3 { 5

Усього

1 1. Резулътативнi показIпцй бюджегноi програlrли

л!
з/п

Покшшки Ошошrя вшiру .Щжорело

iнформацii
Зтшlшlфоrц Спеuimшdфош Усього

l з 6 1

2 продукту

Обсяг резервного фоrrдr грн, Розршlток 106 682 105,0с 0,0( l06 682 l05,0(
4 якостl

вйсоток вщористш коштiв резервного фоцду вlдс. Розржуъок 100,0с 0,0( 1 00,0(

ffi#Ё",:f}
ý.,Ф'q!Z.a,_iig1o

,,l ,t_--o\q \:Р ý/_gý "H3ii#aБ:;:%d-

KHfrý

та звiтностi, господдрського ]абеlпечення

рuи Бlпанського район} Ки]вськоi облзсri

3.

,1


