
зАтвЕрмЕllо

ЗАТВЕРДЖЕПО
Неа / розпорядчий докrмею
Фiнансове управлiя! Iрпil!съtоi Micbкoi рdди БгlаЕського району

2.

0].12,202] р, Л9 l2

Паспорт
бюджетцоi програми мiсцевого бюджеry на 2021 piк

]700000 Фiнансов. улрамiнш lрпiнськоi MicbKoi pa.ol Б)цФського району Киiвоько'i облетi

з?1000о Фiнанфве управлппlя lpпil]cbKoi Micbкo'i раJц Б}"rаЕського районукиiвськоi областl 02з18025

КерiвIOцво i }прФ'ш, у вiдповйвiй сферi у йiсаd (Micтi Клсвi),

02зl8025

l0546000000]710160

4. Обсяг бюдхеDпD( призначень/бюджетних actltк}Baнb -ýlLlZZэ Фивень . у тому числl загмьного
гривень ,

фовду о4ý42Zэ rривеrтъ та спецiмьного фощу - 4Zý!q

5. Пiдстави дл,я викоIIапIш бюджстноi програl\Iп
Конст{гуцiя yKpaiм;
Бюметшй кодскс УsрФю;
Подаповtл; кодекс Уц.iЬi
Захон Ук?аiш 'Про олrтбу в орган мiсцевого самоврядуваtr вiд07.06.20ll Nr249З.ItIl

постшоsа Kvv вщс берflш 2LUo роь) л_:U8 _п| о го| я l (rTadbc ст\ ьwри та woв оmаlи проU llpduшlB апараry oplaHlB вжоншчоI в'd( oPl мs лрокЧптЧи, с}дlв jа lfun opl MiB-

Нss Mitsicrepcвa праа Учдiш N ?? Bi,] 02 l О 96 ' про умови оI!йй рацi робiтшiв, зай тп обсл}тоs}ъФп mм оргаl iл пко!авчоi влади, мiсцев"го сшовр{rрм та ix впоФч d

громади ва 202l pio з ввесеними змiнами рiшспням l6-'i cecii N!l8l ],l6-VIII вй 25 mстопала 202l ролу

6, Цi,]i державноi полiтикй, на досягпення яких спрямована реалiзацй бIоджстноi програмri

Ns
Цiль лержавноi поiiтжя

l
ЗабетЕчем ксрiвmцтва та процесу прийнятя рiшеБ та розлоряджевь оргmiв !iсцевого саvовряд}ъм, ]абезпечеlш реdЬацii бюдr*ноi полiтпи !а TePmopii lрпiясьхоi Micbкoi

теошооiФпоi rDомад( бiHMcoBe забезпечеtлl! виrонаl l l lc пп"грд и (о цifu ь но_е ь оном iч ного por виl ку Iрпiнсьtrоi MicbKoj тершорiмъ!оi громади

7. MEra бюджегноi програми

Kepiвmlrвo i утФ@iffiя у сферi Фiнансiв

8. Завдл*rя бюджегноi програми

N,

l забвпечеюq дйлыФФ апарату {l]iHaHcoBo, о }l JрiвIп]ня

9, Напрями вйкористання бюдкетIlIlх KornTiB

]tls Напрями викорястаяня бюд*ем кошПв

l забезпФе@ дiФностi @рату мiсьхоrо фiяансовоrо }п}rаФitш 6 464 27з 47 500 6 5ll 77з

6 461z13 {7 50{l 6 5|l 77з

l0. пФелiк мiсцевих / регiональних лрограм, 1цо викоlryються у складi бюджетноi програми

IIrймепування мiсцевоi/ регiонfu lbHoi проIрfu п

Комmексна прогршd iнформа I иratrii IpпjllcbKoi vicbкoi тсриторiальяоi громбд, flа 202 1-202З роки Iб з82 47 50с 63 882

lб 382 47 500 бз 882

11, Результативнi lюка]]ники бюд^еj l]oi IIрограItп

l
кйьtsjсть щтатffi ошfu l6,00 0,0с lб,00

2

Кiлькiсть ilроведенж засiдаfu , нарц. ]8.0с 0,0с l8,00

KiпKiФb пiдготовленц рiшlеяь вико!авчого KoMireTy MicbKoi рдrц KoMiTeTv Micbкoi Dаци
l5.00 0,0L l5,00

Kiьtictb пiд.фыеш розпоря,йеlь мiсьхого голов, розпорядаеm мiського
4.0с 0.00 4,00

з.



кiъкiсD лiдmтовле,й рiщ.б фсii Iрпiнсько' Micbкoi ради
рiшёш сесiй lрпiнсьiоi

зз.00 0,00 33,00

KiGiicTb оiд.оlювлевк регулФрж aKTiB 0,00 4.00
Kйьxicв придбаtrого обладrиФ та пр.дяФiЕ дов.оФроко.ого 0,00 |,00 1,00

l9.70 0.00 l9,?0
водопостдtаш в водовiдведеф 200.00 0,00 200,00

9,]l 0,00 9,]l
3

Впрап на уrDшлш одяi.i tmпoi одияицi 404 0|7.06 0.00 404 0l7,06
С.р.дli вигрп м прцб!ш одюflцj облад{м т! прсдмегiв

0,00 47 500,00 47 500,00

Вй(,mк проЕсде,ц засiдаю, на!ал ccмiнapiB l00,0c 0.0с l00,00

ВйФюк пйФтоЕлеm рiшсб вкои!чого KoMiMy мiсъкоi радй I00,0c 0.00 l00,00

ВйФок пiдrовлеш розпоряджеш мiсьхого голови l00,0c 0,00 l00,00

ВйФок пiдгоФшеш рiщсБ сФii lpпiнcbKoi Micbкoi ради I00,0c 0,00 l00,00

ВИФк пiдгоюшеш рсгул,юрш aпi! l00,0c 0,00 l00,00
ВйФх онош.ноф облд3м i прсдмФiв довморкового

l00,00 0,00 l00,00

Е!!шьяяк облi&т тд звiт!остil господярського з.бсtп.ч.!яя люшша€вп€нко

С!гсfii, ДАНИЛЮК


