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Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2021 piK

Фiшсове упршлiш Iрпiнськоi MicbKoi рапи Бlчшського рйону Киiвськоi областi

ЗАТВЕРДЖЕНО
н.к.. MiHidoFф фlн.йсl! Украrня
26ффня20]4 роry М Ф
(у в.кЦi на@ МiнЬэрd.i фirансl. УкFINи
.h29 Фудiя 2018Fry М 12Ф)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нжш / розпорядчш1 док}тею
Фiшсове упршлiш lрпiнськоi MicbKoi раши Буrшського району
киiъськоi областi

(наймеяувшн, шовноrc рзло!цниfi д

KoillTiB мiсцсRого бюджеry )

02з l8025

(код ПFгрмноI шаеифкsцii вщаdв в
крдищннх мaсцешф бюджry)

3710000

(наf,мснушняя шовноrc рзпорцнив кошdв мiсцевою бюджry )

Фiшmве упршлiш Iрпiнськоi Micbкoi ра.Ф{ БrIшського рйону Киiвськоi областi

(код за сДРпоУ)

02з l 8025

(код Прrysмноi мsсифiкацП видаilв ъ
кFдrщ!япя мjсцеюm бюдхry)

(ндймснрнн, вИповИшьвоm викондвш)

керiвмгво i упршлiш у вiддlовiднiй сферi у мiстж (MicTi Киевi),

(код зч сДРПоУ)

J. 3710160

ryдпryщпн, мiсцеюф бюджry)

10546000000
селшцц, с9лж,

(вsйменуе!нi бюджФоi
(кодПроцамвоi масифiрцii !илвткiя r! (код Тпповоi пфФшяоi шдсифiхщii видаfrв Е GЩ

ш!сяфiкщjвфftiвв
кфдrщвл бюury)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигЕувань -ýl€!ýZэ гривень , у тому числi загального фонду - 6333373 гривень та спецiального фонду - 47500

гривень .

5. Пiдстави для виконанIuI бюджегноi програми

Констиryчiя Украiни;
Бюджетшй колекс Украiш;
Податковrd кодекс Украiш;
Зжон Украiш "Про сrrужбу в оргшж мiсцевого сшоврядрш" вiд 07.06.20l l NФ49З-Пl;
Посrанова КМУ вiд9 березш 2006 року .lФ268 "Про упорш}ваш стукт}ри та уъioв ошаги пршi пршiвшiв mараry оргмiв вжонавчоi влалt opI aHiB прокуратури. сулiв та iшш opI aHiB"

зi змiнши
ншаз Мiшiстерства прачi Украiш N 77 вiд 02.10.96 "про утлови ошати праiц робiтffiiв, зайштж обслуговршм оргшiв вконавчоi влади, мiсчевоrо самовряд)аання та ix виконавчш

громади на 202l рiю> з внесеши змiнами рiшсшям l4-i cecii lФ1518- I4-VIII вй 30 Dересш 202l року

6, Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

прryами зiлло з Тиловою ilроlтдмною ш!си(Diкацi€D вид.ткis та

крлиryв!япя мiсцсзого бюджсry)
крдяryвдяяя мiсцоюrc бюдхеry)

Ns

зlп
IJiль держшноi полiтши

1
3абезпечеш керiвщtша та процесу прлйrяпя рiшеш та розпоряджеЕ оргшiв мiсцевого сшоврядвм, забезпечеш решiзаrii бюджетноi полiтки на теритОрii lрпiнськоi MicbKoi

гершорiшноi громад& фiншсово забсзп9чсш вщонм прогрши сочiшно-скономiчного розвшу iрпiнськоi MicbKoi тершорiшьноi громади

7. Мега бюджетноi програми

КерЬшво i упршiш у сферi фiншсiв

8. Завдання бюджегноi програми

N9

з/п
Зшдш

l Забезпечеш дiшностi шараry фiншсового упршлiffi

9. Напрями використalншI бюджsтних копrгiв

N9

зlп
Еапрями вжористш бюджем кошiв Зшшьний фом Спсчiмьмй фонл Усього

l 2 3 .l 5

1 }абезпечеш дiшьностi шараry мiського фiншсового упршлiш 6 ззз з7з 47 50( 6 з80 87з

Усього 6 333 373 47 50( 6 380 87з

10. Перелiк мiсцевшх / регiонмьних прогрilм, що викоЕуrоться у складi бюджегноi програми

N9

з/п
Наfuленузм мiсцевоi / регiоншноi прогрши Загшний фоrrд Спечiшьншй фош Усього

t з J 5

1 Комшексна прогрша iнформашацii Itr cbKoi MicbKoi reриторiшьноi грома,шл на2021-2023 ром 23 59t 47 50(
,l109l

Усього 23 59l 47 50( 71 091

1 1. Результативнi показники бюджgгноi програI\.{и

л!
з/п

Покшши Одшщцвшiру ,Щжерело
iнформшi

Зшшшйфоrц fлgцiшьrпd фоrи Усього

1 2 3 { 6 1

I

kiльkicTb шатш одшшь од. хтатш розшс l6,0( 0,0( l6,00

z trродукry

Кiлькiсъ провелеш засiдш, нара.4 ceMiHapiB од. }вlтшсть 18,0( 0,0( l 8,00

KiшKimb пiдготовлеш рiшеш вшошчого KoMiTery MicbKoi радrr од.
)lшеш вщонавчого
<oMiTeTy MicbKoi радл

l5,0( 0,0с l5,00

KйbKicTb пiдготовлеш розпорядкеБ мiського голови од.
)озпоряджош мrського
:олови

4,0( 0,0с 4,0с

0160

laTpaT



l 2 3 1 5 6 1

Кiлькiсть пiдготовлеffi рiшеь cecii Iрпiнськоi Micbкoi ради од,
рiшеш сесiй lрпiнськоi
MicbKoi ради

зз,0( 0,0( зз,Oс

Кiлькiсть пiдготовлеш регуляторж aKTiB од, регушторнi акти 4,0( 0,0( 4,0с

Кiлькiсть прtабаного облалнаm та предметiв довгостокового
кооисNвакня

од. цоговора 0,0( 1,0( 1,0c

тешопостачашя Гкш розрж}ъок 19,7( 0,0( 19,1с

водопостачанш та водовiдведеffi кФ.м. розрцунок 200,0( 0,0( 200,0с

Електроенергiя тис.кВт.год розрц}frок 9,3l 0,0( 9,зl
ефектпвностi

Витрати на уrримашя однiсi штаmоi одишф грн. розрц}frок з95 8з5,8t 0,0( з95 8з5,8 l
Середнi вицати на прцдбашя одш}щi обладнашя та предметiв
довгосmокового коDисмашя грн. розрж}frок 0,0( 47 500,0( 47 500,0с

1 якостl

Вiдсоток проведеш засiдаш, нарад ceMiHapiB вiдс, % 100,0( 0,0( 100.0(

Вiдсоток пiдготовлеш рiшень вщонавчого KoMiTTy MicbKoi рали вцс. % 100,0( 0,0( l00,0c

Вiдсоток пiдговленш розпоряджеш мiського голови вiдс % 100,0( 0,0( l00,0c

Вiдсоток пiдготовлеffi рiшеЕ cecii lpniHcbKoi MicbKoi ради вlдс. % 100,0( 0,0( l00.0c

Вiдсоток пiдготовлешх регуляторш aKTiB Вiдс. % 100,0( 0,0( 100,0с

Вiдсоток оновленого обла,щlаш i предмиiв довгосторкового
вцс % l00,0( 0,0( 100,0с

:gýbiffжl
6;,Ёfr,ý(:tЭ(i" --i't;..ц 9

людмшаевгIенко

MicbKoi ради Бгlанського району Кшвськоi областi

(itiцadiiisц прьrФ)

евгенiя.ЩАНИЛЮК


