
l БЮДЖЕТНИИ ЗАIIИТ НА2022-2024 РОКИ загальяий ( Форма 2022-1)

1. Фiпансове управлiння Iрпiпськоi Micbкoi рали Бучанського району Киisськоi областi
з,7 02з l8025 10546000000

(наймеFуваsш.оловпоrорозпорядяф хоцпiь мiсцевогобюдхсrу) (код тппоюi ьiдоячоi класифit ацii (код за сдРПо9 (код бюджсry)

lrдакiв та крсдитумвня мiсцевого
бюджету)

2. Мета дiяльностi головного розпорядника коштiв мiсчевого бюджеry.

забезпечення виконання програми сочiально - економiчного ро]витку lрпiнськоI MicbKoT гериторiальноi громади,

3. Цiлi державноТ полiтlлки у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування таlабо реалiзачiю якоi забезпечу€ головний розпорядник коштiв мiсцевого бюджеry, i показники ii
досягневвя

Наfi менування показrrика резульмry ОдиниU, вимiру 2020 рiк(звiт) 202I piк
(затверддено)

2022 рiк(проекг) 2023 piK
(прогноз)

2024 рiк(проrноз)

l 3 { 5 6 1

забезпечення виконання проrрами соцiально€кономiчного розвиткY MicTa

Кiлькiсгь цлатних одиниць од. l1 lб lб lб lб

Кiлькiсrь проведених засiдань, нарад, ceMiHapiB од, l8 l8 l8 llt l8

Кiлькiсть пiдготовлених рiшень виковавчого KoMiтeтy MicbKoi ради од, l1 l5 15 l5 l5

Кiлькiсгь пИготовлених розпоряджень мiськоrо rолови од, 29 ] .1 ] .t

Кiлькiсrь пiдготовлених рiшень сесГi lрпiнськоI Micbкo.i ради од, ]l зз з0 з() з()

Кiлькiсть пiдrотовлених реryляторних акriв од. 0 0 0 0

Кiлькiсгь придбаноrо обладнанвя та предметiв довrосrрокового корисrування од. 7 l 0 t) 0

Витрати на угримання однjеI штатноI одиниLli грн, ]7I бtl7 з94 2l l 408 270 4з5 994 480 466

Середнi витрати на придбання одиницi обладнання та предметiв довrосrроковоrо
користчвання rрн, lб 224 4? 500 0 0 ()

Вiдсото( проведених засiдань, нарад, ceмiнapiв вlдс- l00 l00 l00 I0() I00

ВЦсото( пИrотовлених pilueHb виконавчого KoMiтeтy мiськоI ради вiдс, l lз l0o l00 l00 l00

ВlИсоток пiдговлених розпоряджени мiського rолови вlдс, 725 l00 l00 l00 l00

Вiдсоток пiдготовлених рiшень сесiI lрпiнськоI MicbкoT ради вiдс. 91 l00 l00 ]00 l00

Вiдсоток пИrотовлених реryляторних акгiв вцс, 0 l00 l00 l00 l00

Вiдсоток оновленоaо обладнання i предметiв довгостор{овоrо користування вiдс. l00 l00 l00 ]00 l00

теплопоqrачання гкал I2 lб lб lб

Водолостачання та водовiдведення куб.м, lз0 200 200 200 ?о()

Електроенергiя тис,кВт,год 1 1) 9



,. Ро]подiЛ граllичпих показпикiв вилаткiв бюджету та наданriя кредиr,iв з бюлжету загалыlого фонду мiсцсвоI.о бюджету на 2020 - 2024 роки за бюдiке.l ннмш
ll

Код Проlрамtlоi
класифiкацii
видагкiв та

кредиry ван ня
мiсцсвого
бюд,.кеry

КодТиповоi
програмноi
класифiкацii
видаткiв та

крсд}rгу вання

бюркету

код
Функцiонмьноi

класифiкацii
видатхiв та

кредrц/вання
бюдlrcту

найменуванtlя siдповiдального sиконаrц, найменуванtи
бюдкетноi програми зaiдно з Типовою

програмною кrпасифiкацi€ю
видаткiв m кредlтý/sанвя

мiсцевого бюдкgгу

2020 рiк(звi0 202l piK
(затвердкено)

2022 рiк(проекг) 202З piк
(прогноз)

2024 р'к
(llрогllоз)

Номер цiлi
державноi
лолiтики

l 3 { 5 6 1 lt 9 l0
Фiнансове управлiнвя lрпiнсько'l Micbкoi ради
Бучанськоrо районv КиТвськоТ областi 6 JlE 679 6 307 373 25 Ез2 320 ,l7 7l0 9l l 39 я22 Jýl

3710160 0160 0111
Керiвництво i управлiння у вИповiднiй сферi у мiqгах (MicTi
киовi), селицах, селах, теритоDiальних rDомадах бзl8679 6 ]07 з7з 6 5зz з20 69759ll 7 687 454 1

3718600 8600 0170 Обслуговування мjсцеsого борry 0 0 I9 ]00 000 40 735 000 з2 lз5 000 6

усього 6 зlЕ 679 6 307 з7] 25 ЕJ2 J20 47 710 9l l ]9 822 15{

5. РозподiЛ граничниХ показникiв видаТкiв бюджеry та надаfiня кредптiв з бюджеry спецiального фонду мiсцевого бюджету на 2 020 - 2024 роки за бюджетними

Код Програмноa
класифiкацii
видаткiв m

кредиryвання
мiсцевого
бюджету

кодтиповоi
проФамноi
масифiкацii
видаткiв m

кредпц/вання

бюдхеry

код
Функцiональноi

класифiкацii
BrцaTKiB та

крсдлгу8а}lня
бюдкеry

Наймекування вiдповiдалького виконаlц, наймснуваt]t]я
бюдrкепrоi проФами згiдно з Типовою

програмною масифiкацiею
видатldв m кредrryваняя

мiсцевого бюд{€ry

2020 рiк(звiт) 202l piк
(затверджено)

2022 рiх(проекг] 2023 piK
(прогноз)

2024 piк
(прогноз)

Номер цiлi
державноi
полiтики

l 3 .l 6 7 8 l0
Фiнансове управлiння lpniHcbKoi MicbKoT ради
Бучанського району Киiвськоi областi

1 |06 65l 9 26.] 19l 5 399 780 0 0

3710160 0160 0111 Керiввицтво iуправлiння у вИповИнiй сферi у мiсгах (мiсгi
Киовi), селищах, селах, територiальних громадах I lз 568 47 500 0 0 0 1

з71977о 9770 0180 lншi субвенцii з мiсцевого бюджету 7' З 99З 08З 9 2l5 991 5 з99 780 0 0 7

усього { 106 65l 9 26J {9l 5 з99 780 0 0

Ндчдльнпк фiнансовго улрss.лiпня

Заступнпк начальника вiллiлу

евгенiя [АНИЛЮК

Biтa IBAHIoxA


