
БюджЕтниЙ зАпит нА 2021 - 2023 роки додатковпй ( Форма 2021-3 )

Фiнонсове управлiивя Iрпiнськоi MicbKoi рщи Бучанського району KпiBcbKoi облдстi
02з 1 8025-------lй;6Е]Бrr-

{код Тйiоgоi вiломчоi клоспфiклцii в идсlкiв m
хрслиryвцlпtя мiсцсвого бюлж.ry)

Фiнансовс управлiння lpпiнcbкoi MicbKoi рци Б)чанського райову Киiвськоi областr з1l 02318025
(щ Т{поФl lhомчоi Фсифiмаi. !шпi. Е ({Ф ш СЛРПОУ)

37l0160

rнryвоппr liсщвоmбФщ,. trUMcp в cиmi
Флоахоrc Ftпорmнякs хойз Micllcioф бюдщ)

Керiвяичтво i управлiння у вiлповiднiй сферi у MicTM (MicTi Кисвi), селища,

вц.ftiЕтщ.ямilсфюm sщdiпщдишriсц.вФ ш{Фщiiвщi0ъ

(найм€яувrнпя mmfiью

0l11 l 0546000000

бщ) Iщшшбющ)

4. .Щодатковi вштратш мiсцевого бюджеry:

1) лолатковi витрати вд 2021 (плавоввй) piK за бюджетними програмамиi

Ilашiлки у разi, якщо додатковi кошти ше булуть перелбsчеаi у 2021 роках, та дльтернатшвнi заходg, яких необхhио вжити для забезпечеввя викондпня бюджетноi прогрiмrl

HafueryoHln
20l9 piк

(зBiT)
2020 piк

202l PiK (ryю)

ОбФ!ryъ!lllи ilеобхiдlФгi лодlтковл кош,гiв н{ 202l PiK

2 з 5 6 1

2] ]ll 28 l2) 21 58| 26 00i
зв'язryз потребою та виробничою
lкон,чнq бплжёпогб ппп, lё.v

/сього 2J Jll 2а l21 21 58| 26 00(

Змiна результптиввих покаlникiв, якi хlраmеризують впконанвя бюджетноi прогрямll у разi передбачення доддткових коштiв

Je
Ндfu€I0квм Ощщ вшiру ДжерФо iпфрмдцii 202l рi(пщп) в м*ах

доведеsж грfiшяБ о&ягjв
202l рiх(лrreш) зitПlи у рлзi видiлеI

доштковж коппiв

3 { 5 6

(пь{frь штатниходиниф l6,0( 0,0

l8,0

(лькidь пИФтовлбнш рiшёнь виконевчоrc хомПsту Mbbxol рци я *ф.юго iфifrу мiськоiради l5,0( 0.0

4,0( 0.0

@ddь лiдгdошенш PiщBHb Фil |рпiюьюi мiФкоi рфи шфlфiяЫоiр4и ]],0 0,0

4,0 0,0

пИlйомЕнш рiшень виков.вчо.о KoMnoTy Micbкoi р4и

2) лолатковi вштрати Еа 2022-2023 роки за бюджетними програмflми;

kfuефвш

2022piK (пtюпоз) 202]piK (лFпоз)
шасифiюцii

код КлOсифiкOцii

бюмфУ

l 2 з 5 6

2271 сшата тешфоФачашя 295Il зl 29l

усього 29 5ll Jl 29l

Змiва результативЕих показникiв бюджетпоi програмtr у разi передбачевня доддтковпх коштiвi

м ОдIщ Bmipy
2022 рiх(прпюз) в м*дх
дошФнж iпщilвffi

щшlшпфиявв

2022 рit(щmоз) змiяи у разi
персдбаsспш додтхоsц

202З рiк(лрmоз) в межах

доведспm it@кдпвнш
щmФлп ilохазilихiв

202З рiх(прпю]) змiни Y|язi
trWл6{чёнш Фщткпtих KotrlTlB

l 7 3 ] 5 6 7 Е

1 ёiм*осmi rпrрmу Micb(o.o фiн.нсо.ово упра.ilння

Сльfсъ щпш одш1]ь од. mтшй розпиG l6,0( 0,0( lбд 0,0(

М2 вiд05,10.202l р,

l

l 2 3 ] 5 6

0,0 I,0

l6.0 l9,7

200.0

9,]

]?l021,9 ]958]5,8

)ввfr мFff за пщфння фшиФ Фilвня Е щМ. дffiрошrc
0.0 47500.0

l00,0 0,0

l00,0 0,0

I00.0 0,с

'ИФd 
пцrФФнm рш4ь ф1 lшiюьхоi мФюl р4и 1ф.0 0,0

l00,0 0.с

l00,0



l 7 ] ] 5 6 1 8

СльilФ проведених ]асИань, tарад,
;eMiHaDiB

од, l8,0( 0,0( l8,0 0,0(

(лькiсть пiдготовлених рiшень виконавчого
IoMiтery мiськоI ради

од,

}iшення

l 5,0( 0,0( l 5,0r 0,0(

(hькiф пИrотовленшрdпоряджень MicbKoK
од. 4,о 0,0( 4,0 0,0(

СлькiФ пiдrотовленк рiшень cecl[ lрпi9ськоТ

IicbKoT ради
од,

}iшення сесiй
зз,0( 0,0( зз,0 0,0(

(лькiсъ пiдrотовленйх реryляторних aпiB 4,0( 0,0( ,0 0,0(

]итап на утримання однiеI шапо[ одиниЦ rрн, ]96 99з,4; 0,0t 420 Еlз,0 0,fr

Зiдсоток проведенш засИань, нарад.
)eMiHaDiB

вlдс, ь l00,0i 0,0 I00,0( 0,0(

Зiдсоток пjдlотовлених рiшень виконавчого
ioMileW MicbKoT оади

вlдс, 'k ]00.0( 0,0 ]00,0( 0,0(

]iдсоток пiдговленихрозлоряджени мiського
вис. ь l00,fr 0,0( lФ,0( 0,0(

]Исоток пhrотоsленш рiшевь сесП lрпlнськоТ
,iфKoT ради

вис. у. lm,п 0,0l lФ,fr 0,0(

]iдсотох пiдrотовлених реryляторних aпjB вlдс, уо lm,fr 0,0 l 00,0( 00(

]iдсотох оновленого обладнання i лредметiв
lовrOстоокового коDиспвання

вiдс- у. lm,0( 0,0l l00,0( 0,0(

гкал l9,7( 0,0 l9,?( 0,0(

]одопостачання та водовИведення куб.м. 2ф,0( 0,0 2Ф,0( 0,0l

тис,кВт,год 9.] 0,0( 9,зl 0,0l

Нашiаки у разi, якщо додатковi кошти не будуть передбачеяi у 2О22 - 2023 роках, та альтернативнi зяходи, яких необхiдво вжити для забезпеч€ння виконанвя бюджетноi програми

Начальник фiвавсовго управлiння

Начальник вiдiлу - головиий бухгалтер

.)Ф2вiдOj l0202l р,


