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(rод Типовоi проaрамноi
маФфiкачil видатхiв та
(р€дrryваяня мiсqевоrо
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(код Фун(цiональноi

маФфiка(lili вщлкis та
кредrryвання бюджету)

вцаткiв та (редFтування (код бюджеry)

та технiчне обслуговування житлового
{наименування Оюджепоi програми зrцно з Типовою проrрамною

мiФlебоrc бюджету)

4, Цiлi дерr€вноТ полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

3абезпечення
ацiТ,о4тлового

6 3ацання бюджетноТ програми

економiя за раryнЪiiолйББiня ринкових
економiЯ за раryноК проведеннЯ процедури закупiвл'
економiя за раryнок проведення процедури закупiвлa

видатки (наданi кредrги 3 бюдх€ry) та напрями використання бюджетних коllлaв за бюд)€тною програмою

асфальтового покриття прибудинкових
територlй та внррitчньоквартальних 1 749 150,00 11 0136з0.00 1 749 1з7,59 10 931 713,



8, ВидаткИ (наданi кредитИ 3 бюд)t(еry) на реалiзацiЮ мiсцевшс/регiоНальних пргFЕМ, якi виконуютюя в ме>,€х бюджетно'a програми

N9 з/п НайменуваннЯ мiсцевоi7регiональноi програми

Jатверджено у паспортi бюркетiоТ
прогоами KacoBi видатки (наданi кредити) вiдхилення

загальний
фонл

спецiальний
фонд усього

загальний
фонд

спецiальний
усього

загальний
фонд усього1 фонд фонд

1

J 4 6 7 9 ,l0
11

2 087 95о 9 261 48о 11 352 43о 2 087 87о,13 9 182 575,т7 11 27о lИ5,9 -79,87 -81 904,23 -81 981,12
299 зоо 299 0оо 598 зоо 279 75о,13 295 405,27 575 155,4 -19 549,87 -3 594,73 -23 114,6

1 1 950 7з0.00 2 зв7 62о,26 9 477 981.0? 1 1 845 60l, -19 629,74 -85 498,96 _105 128,70
9, Результативнi показники бюджетноi проrрами та аналiз lх виконання

Ns з/п показники Одниця
вимiру Джерело iнформацii

3атверджено у паспорт; бюджетноi
програми

9актичнl результативнl показники, досягнрi за
раryнок касових видаткiв (наданих кредитiв з

бюджетч)
Вiдхилення

загальний
сЬонд

спецiальний
фонд усього усього,1 фонд фонд фонд фонд усього

затрат | _1_ ]lбl l7l 8 о 10 11 Г 1r-lГ- 1з-
I г l""--"-"";-] 23 23 2з

2
плоца асфаль-,ОВОГО ПОКРИТТя прибудинксвих територiй та
знутрiшньоквартальних проi'здiв, що потребуе вiд"овленн, кв. м ]вiтнiсгь установ

2м2 9 251,5 1,1 59з,5

299 з00

2342 9 251,5 1,1 59з.5

1 поточнi видатки на реалiзацiю громадських пDоекгiв гон,

рltlJення
миколатвсько'i
MicbKoT Dади

299 з00 297 75о 297 75о 1 55с 1 550

показникамиeKoHoMi за

4 капiтальнi видатки на реалiзацiю громадських пооеrгiв грн

рlщення

миколаТвсько'[
Micbкoi ради

299 000 299 000 295 405 295 405 -з 595 _3 595
Ml)a( та показниками

площа асфальтоаого покриття прибудинкових територiй та

к|лькlсть поточних громадських проекriв, якi заплановано

капlтальних громадських проеfiiв, якi

покриття прибудинкових територiй та
1 739,41

Поясненй

показниками

показниками



пояснення

показниками
зменшення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноi програми

Ж:lrе:,_.:Ylтцiя ъ внiчre обслуrcвуЕшям@ф .фнду, . poTisi Фрriсних поЕsипs *ФвЕ на s9,5%, в !Фры iiльriяих по@ниriэ - ю 1оо%, Uro дФ (фхвiфадмiнiстрацii в повному обсязi та якiсно виконати поставленi в 2021 роцi задачi

* 3азначаlоться вс; на.прями використання бюджетних коцлiв, затвердженi у паспортi

Голова аOмiнiсmрацi

начальнuк вiOdiлу буеалmерськоео облiку mа звimносmi

до кiлькостi дитячих майданчикiв, що

плану€ться вiдновити, до площi асфальтового покриття
територiй та внrгрiшньоквартальних

vtvнл\v|nvll.yU|РoмиEкUl|JlydldцlнlаlexнlчнeooслyгoByванняжитлoвoгoфoндy',eкoнoмiяк
тому числi по заrальному фонду - 1 549,87 грн., по спецiаЛьному фондУ - з594,79 грн), проведення робiт по облачгryванню дитячих майданчикiв - 67,46грнкриття прибудин*ов"",ео",оРiй ъ в"утрiш"ьо*' числi по загальному фон Ау - 12,41 грн.. по спецiальномч сЬонлч

?ýа lo bl ь
{Кг,tтЁ t:
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ОлексанOр БЕРЕЗД
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Ольеа РYБЕЦЬ
(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)


