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про виконання паспорта бюджетно.i мiсцевого бюджеry на 202.1 piK

3BiT
програми
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4, цiлi державноi полiтики, на досяrнення яких спрямов€tно реалiзацiю бюдх{етноi програми

7, ВидаткИ (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюджетних KouJTiB за бюджетною програмою

1 198 96з,5,

12 543 з72,1 12 мз 372,1

Найменування мiсцевоi7регlональноi програми

ВидаткИ (наданi кредитИ з бюджету) на реалi.ацlЮ мiсчеви/регiональних проФам, якi виконуються в межах бюджетноi програми



1 2

1

J 4 6 7 8 10 11
z_оспоdарсmва мiспа Мuколаева на 2О2Ф2О24 polu 1 199 000 12 596 87о 13 795 870 1 198 96з,57 12 543 з72,15 13 742 зз5,72 -з6,4з -5з 497,85 -53 534,28

1 199 000.00 12 596 870,001 13 795 s70.00 1 198 963,57 12 543 372,15 13 742 з35,72 _36,, _53 497,8{ _53 5з4,
9. Результативнa показники бюджетноi програми та аналiз ii виконання

у паспортi бюджетноi програми раryнок касових видаткaв (наданих кредитiв з

вулично-дороlкiБоi йБ!Ыiliа якиi плануеiБй

показниками

)ередня BapтicTb 1 м2 йiiБЪьного
1opolt<HboT меоежi грн, |розрахунок 1 043.55 ,1 043,55 1 038,43 1 038.4: -5,1

якостi

1 п
площi вулично-доро)(ноТ мережi порiвняно з попереднiм
рком -5,9 _5,9 -5,7 -5,7 о.2 0,2

дналiз

цинамlка вlдремонтованоТ плоцi вулично-доройiБI
uережi порtвняно з попереднiм роком вiдс, |розраryнок |

з0,6 30,7 з0,7 0,1 0,1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетноi програмtл.

Бюдхетна проrрама виконана на 99,8оlо, 3€l раryнок чого сво€часно та в

Йхористання бюджетних кошпв, затверджекi у

Голова аOмiнiсmраqt

та капlтальному ремонry дорiг l_{ентрального району

,QлексанOр БЕРЕЗД
(iнiцiали/iнiцaал. прiзвище)
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НачальнuК вiOdiлу бухеалmерськоео облiку mа звimносmi


