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26 с€рп|я 2014 ро{у М 3Зб
(у реда{цl за{а]у MiHidepcTBa фiяансiв Уrра]ни
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звIт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

( 3700000 ) Фiнансове управлiнгrя Iрпiнськоi MicbKoi

( 3710000 )

1.

2.

J, ( 3718700 )

Фiнансове управлiння Iрпiнськоi MicbKoi

( 0133 ) РезервниЙ фоrц
(код) iкФкtsк]

4, Щiлi дерлtавноТ полiтrrкrt, на досягнення яких

0пймеп\ышня бюп{й noi плоl р{мн)

спрямована реалiзацiя бюджетноi програм}r

N9

з/п
L{iль державноi полiтики

l lабезпеченш заходiв загальномiського значенш, цо }te Nlають постiйного характеру i не могли бути запланованi пiд час смадання проскry пliського бюджет1,

5. Мета бюджетноi програми

Забезпечення заходiв загшьнолriського ]HalieHm, що нс iltають постiйного характеру i не могли бути запланованi пiд час складанtш проекту мiського бюдкеry

6, Завданrrя бюджетноj програNIи

N9

з/п
Завдаш

l }абезпечити заходи загшьнопriського зt!ачення, що пе мають постiйноrо характеру i не лrог,пи бути заплапованi пiд час смадання просьry мiського бюдтtсту

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використан}ш бюджетних коштiв за бюджетною програмою

J\!
з/п

Нrпряr,и вп[оряýанм бюдстни\ коштiв*

]JIвсрлсно t пlслортt бюмеtяоi прlрrчtt Krcoвi вtцrтш (Blцrfil крелпIr з бюмr1) вiд\плсння

загшшй фш фщ фоц
спсцiальний

фц ]аrальнпй iIощ спсцiшьний

фощ

1 2 3 4 5 б 7 8 10 l1

Захоач за2альномiсько2о значення, що не маюmь поспiйно2о харакmеру i не
uоzлч буmч запланованi пi0 час склаОання проехmу MicbKozo бюОжеmу

0,о( 0,0( 0,0l 0,0( 0.0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,ot

Усьоrо 0,00 0,00 0,00 0,00| 0.00| Il,|llI 0,00 0р0 0,0t

8. Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацiю мiсчевлос/регiонаJIьнID( програм, якi викогrуrоться в меках бюджетноТ програми

tr
Еай!ся\ вrнш мiсцсвоi7 рсгiональпоi прлраitл

Затвсрдсно у паспортl бюsФноi
прryами

kacoвi вtцатiх
(нtцанi кFдити r бюдfrу) ВIдхпlеиffя

]агальний 4юц фц 4юц
заrальнflii фоф (фщ

l 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

усього

9. Результативнi показники бюдяtетноi програми та аналiз lх виконаннJl

Затвсрsсно у паспортi бюsстноi проQrми
Фапячнi резyrьтатлвili помзвиftл. iосrгн\тi за

рахунок касовиI вцаткiв (нщrнпх кредитiв ]

Аналiз стану виконаншI результативнL{х показникiв

бюджетноi програми.

l паспортl оюlжФноl прlрамх.
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