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6, Цiлi дер).(авноi полiтики, на досягнення яких спрямов:tна реалiзilцiя бюдr(етноii проrрами

Мета бюджетноТ програми
забезпечення належноi та безперебiйноi роботи об'екrlв житлово-комунального господарства

Завдання бюдrкетноТ програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

та тварин
самовiльно встановлених МАФ

гривень

Nе з/п Напрями використання бюдх<етних коштiв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1
3 4 5

i==--::1:1уI]]lч|чп, Dqппп мсрЕл JuEnlmHbU 56 2зс 541 64a 597 875

з
::."'JlllrЕппп U|lP MUts лllя спlвlснування людеи та тварин 1 83 67с 183 670

98 00с 98 000
Усьоrо зз7 900 541 645 879 54с

'l0. Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, |цо виконуються у складi бюджетноl проrрами гривень

1 1. РезультатИвнi показники бюджетноi програми

видаткlв на знесення самовiльно встановлених

кiлькlсгь заходiв (пiдбiр трупrв безприryльних тварин), якl плану€ться провести

кlлькlсгЬ знесення самовiльно всгановлених мАФ
'скгiв торгiвлi та сфери послуг на

кiлькiсть свiтлоточок. якi гlланусться встановити

на знесення одоi одиницi самовiльно всганоьлrених Мдб
витраIи на rгримання/ремонт 1 свiтлоточки в

'"rnn apo"r"*

7.

8.

1



темп зростання мртосгi знесення 't од. самовiльно всгановлених МАФ
порiвняно з попеDеднiм ооком вiдс. розраryнок -46,: _46,з

'tитома вага вlдремонтованих та замlнених свiтлоточок до загальноi потреби вiлс розрахунок 10о 100,0

Голова аOмiнiсmрацii ОлексанOр БЕРЕ3А

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвице)

Bipa СВЯТЕЛИК

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвиu€)
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