
Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюддеry на 2022 piK

3700000 Фiядфво упрФлiш lрпiffсьfiоi Micbioi ради Бrlцського району K,iвcbкoi областi

Керiвяйщво i улршilm у вйповiдsiй сфсрi - 10546000000

02з l8025

02:] l80252, 3710000 Фiяшсов. улраsлiш lрпiяськоi Micbкoi рдш Б)qшського райоку КяiЪськоi областi
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4, Обсяг бюджетнlrх призначень/бюджетвих асигнувавь -€ý.Э2ЗД гривень , у тому числi загмьного (llонлу - оýз2!д гривень та спецiе]ьного фоиу - q
гривспь ,

5, Пiдстави д,lя виконання бюджсгяоi програми

\ --BJ02 l0ао"про)моsиоmэlилрацробiтшlв, Ффsтп обс.т}тов}зашrм орl.юв вбонавчоl Dлщ, и(llевоlо с.tvоврrлувпш ra i\ sшонiвчh opl"H.B oplslB прол)рJг)ри c)Jll 1,1

зАтвЕр

6, Цiлi державпоi полiтики, па досягuенIц яких спрямована реалiзацiя бlоджетноi програми

ЦiФ державноi лолiтки

l Керiвgицтво i }прФлiш у сферi фiшсiв

7, Мета бюджgгноi проIрамп

ЗабепечеIш керiвltrщва та процесу прЕЪlпя рiшФ тs розпоряд{tеб оргшiв мiсцевоrо смоврrд)ъдш, забезпечем peuilaщi бюд,!.етноi пФiтики на T€pпopii IpпiнcbKoi MicbKoi

териорiФпоi громадл. фittапсове забезпечеlои sжонапq програмл Флidыlо_екоtrомiч ноrо porB пу Iрпiяськоi Micbtoi TepmopiMbHoi rромади

8, Завдання бюджегяоi проIрами

N!

l Забсзпсчом дiмьяостi апарату фiшсового улрФлiш

9, IIапрями використання бюдrкФнж коштiв

Нарями вшористам бюдяем коцтiв

l Забезпечеш дiяьностi ал.Dатч фiваясового \правлiшя 6 5з2 з2с (r 5з2 ]2!
6 53z J20 6 532 320

10. Перелiк мiсцевих / регiонаrьних rrрограм, що виконуються у склалi бюджетноi програNlи

)Ф Найменрм мiсцевоi / реriоsшьвоi прогрши

l Коммексна лрограма iнформатизацi lрпiнськоi MicbKoi Tepmol,iФbнoi Фомади ва 202 1_202] роки Gi зм iнfuи) з5 збс ]5 ]60

35 360 J5 ]60

l 1, Ре3ультативнt показники бюджgгноi програми

N,

l
кilькiФь otтaтж одпопъ l6,0c 0,00

2

КiJь{iФь проведеяж засiдаь, нар.д, ceмiяrpiв l8,0c 0,00 13.0!

Kl]bxicтb пiдготовi.вц рiшсБ вкоsачого KoMiTery MicbKoi радл l5.00 L5,0c

Кiлькiсъ пiдrФовлсш розпорядзеФ цiсьrого юлови розf,оряджем мiсьхого
0,00 4.0с

Кльхiсть пiдхотовлсш рiщсю Фii Iрпiнськоi MicbKoi р€дя
рiшФм сесiй lрпiнськоi

]0,0с з0.0(]

Клькiсть пдготовлсшрсгулФрm aKTiB 0,0с 0,00 0.00

KiJbKiclb llр}цбаяоl о обпалнанвя 1а llрелмеliв лозгостроiозого 0,0с 0,00 0.00



l6,0c 0.00 ]6.00
200,0с 0,0с 200,00

] 9,з0 0,0с 9,]0

408 2?0.00 0.00 408 270.00"ег.лl l Bll l гJ.и l J rп шб,,н* оr*, 
"l**, ," ,т.о,,.,.

довгострохового користlтанм 0,0с 0,00 0,00
.l

1,дсоток провед lц засlдаяь, нарад. .eMiвlpiв
l00,00 0.00

Вцсо]ок лiдготоплеш рiшень викочавчого KoMircry Micbkoi радл l00,00 0.00 l00,00
tsIдсоток lпдговленш розпорядхiепи мЬького гоlови l00,0c 0,00 100.00Iпдготовленв\ pjUIcHb cecll lрпlнськоi MicbKoi раци l00,0c
В jlcoToK пilt отовлених регулrфрнях акт]в ]00.00 0,0с l00,00вiдсоток ономеffого обладнаш i лредмфiв дФrcр(ового
користуваm, 0,00 0,00

Зай}тlниt начdьша вiддijIу

ПОГОДЖЕНОi

lрпil,сьkоi MicbKoi ради БJлаяського райоl ry KиiBcbKoi обласП

олопосталаняя та воловiдвсдсшя


