
3BiT
про виконання паспорта бюджетноI програми мiсцевого бюджеry на 2О21 piK

Затвермено
Наказ MiHicTepcTвa фiнансaв )'краi!и
26.08.2014 м 836
"(у редакцii наказу МiнiФерсгва фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2О18 року lф 1 209)''

054 1 0576
(код за еДРПОЦ

2. 43

ацавв та крqктуванм
сiq]ебоrо бюжеry)

4з1 бо30
(код ПроФамюi шаффiкацil

вщаfrв та кредитування
мiсцевоrо бюд€rу)

вцповцального виконавщ)
05410576

(ход за едРпоy)

1454900о000
(ход бюджеry)

4, цiлi державНОi полiтики, на досяrнення яких слрямовано реалiзачiю бюдх(етноi програми

Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюдr(етних коuлiв за бюдхетною лрограмою

м з/п Напрями використання бюджетних
коцлiв ' загальний

фонд
спецiальний

фонд

Вцхилеffi
усього

загальний
спецiальний фонд усього

загальний

фонд
спецiальний

фонд усього1 2
-1 t lроведення рёБбFflЪffiулично-

Ч9Р9Д!эФ iнфраmрупури 1 034 205.0с
11

792 1 75.00 1 826 380.0с 1 030 073,8ý 792 17о,93 1а22244.в2 _4 131,11 4,о7 _4 135,1€gaugJr lечення утримання в належному
технiчному cтaHi об.€пiв вулично -
дорожнот мережi

19 636 146,00 19 636 146 00 19 584 540,0€ 19 584 540.06 -51 605,9{ _51 605.94

з
l lрилudння матерlалlв , ооладнання ,

lнвентарю. спецавтотехнiки для
9дзlЕgrроо Micra

96 зз5,0с 96 зз5,ос 96 зз5,00 96 зз5,о0

4
Jчtрсження та утримання на належному
piвHi зелёноi зони населеного пунfiу та
полiпшення його екологiчних vMoB

1 940 469,00 698 980,00

] 720 оо0.0о

2 639 449,00 1 858 684,41 691 930,88 2 550 615.29 -81 784,59 7 049.1 -88 833.71
lншi видатки з блiБртрБ

ь ffi 121 622,7i 622,7з -227,27 -2?7,2201990з00l @ 1 808 01з.51 -146 з2| -211 889,4ý

1, 430000о
{ход ПроФамноl маффiкацil

вцапiв та редrryвання
мЕцевоrо бюдхету)

5 Мета бюдr(етноТ програми

Касов| в! lтки з оюджету}

з 4 6 7 с 1о

121 850,00| 121 12,|

-65 565,2{



9, Ре3ультативнi показники бюдr(етноi програми та ахалiз ii виконання:

3атвердхено у паспортi бюметноi програми
,,tl лч9r| пу l l Ji

рахунок касових видаткiв (наданalх (редитiв з

показниками

,тативними показниiiIi'

8, Видатки (наданi кредити з бюджеry) на реалiзацjю rriсцем)dрегiоliальних проФам, якa викоlъ'г-.'-.iч.t9!l'|^IlРvlРdм'якlвикoнyютЬсявмeжаxбюмeтнoinporРаr'и



d, llB, щладнання, lнвентарю,

для благоустрою Micтa, |ло плануеться

розрiзi ix видiв). якi плануеться угримувати в належному

кiлькiсть дерев, якi планусться доглянуги

громадськоrо транслорiуза яких плаiуеться

зупинки громадського транспЬрту, на iйi планЕiБЙ

поточних громадських проеfriв, якi заплановано

капlтальних громадських проекгiв, якi заллановано

середнi витрати на прид6анiiъ!йiй!гй iй



Bapтicтb поточноrоТемоПЪi;;йТ

витрати на придOаiйiiБlй@БЕiii-i?iЙЕfr

iх видiв), цо rrримуеться до заrально'a кiлькостi

зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (

вага кiлькостi висадженоj iББББЫffiБдЙlБ

вага оновленйi плБщБйiБТ

зазнала капiтальний ремонт до inr, що пойОу,j;;;J;;;;

доrлянроТ йбtлfi оiiБ[i!6-

до потреби у ii придбаннi та



ка,пiтальний ремонт до тих, ujо потребують
зi ii видiв)

для збору ТПВ до тих, що потребують

10. У3агальнений висновок про виконання бю]D(етноi пDоrпями

бюметна програма виконана на 98,26%, в тому числi по загальннаселених пункгiв для забезпечення еqепивноi хитгедlялiнЪстi

ъБчаютьсЙТнаrряш, в,rкористання бюджетних KolUTiB,

Голова аОмiнiсmрафl

Начальнuк вiООiлу бухеалmерськоео облiку mа звimносmi

НЖr;iТ,I#: ЩО ДОЗВОЛИЛО 3абеЗПеЧИТи стале функцiонування об,еrпв благоуФрою та територiй

Ольеа РУБЕllЬ
1iнiцiали/iнiцiал, фБЙ!ý


