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мiжбюдrеrних тансфеФв>
Цiлi державноТ полiтим, на досягнення яких спрямована rrеалiзацЬ бюджетноi програми

МеТа бЮДЖеТНОТ ПРОГРаМИ: ЗабеЗпечення соцizlJlьно-економiчного розвитку регiонiв
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Прилбання (ремонт коrчlп'ютерноi (офiсноi)
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MicTa Борислава на 20 l 9 - 202 1 роки

50000.0 0

50000,0 0 50000_0
Усього

Показник
одиниця
вимiру'

!,жерело iнформаuiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
N з/п

5 6 7

1 2 J 4

Прилбання (ремонт комп'ютерноi (офiсноi)

технiки i всгановлення програмного
ообдопрчрчцо _ iнтегпована пошукова система

l }атрат

50000,0 0,0 50000,0
Обсяг видаткiв передбачених на виконаншI

реалiзачii програми
грн.

РiшенняБориславськоi l

MicbKoT ради (Про внесення

змiн в додатки |,2,З,4,5,6 до

рiшення MicbKoT ради вiд

20.|2.20|8 ]фl629 "Про

мiський бюдхtет MicTa

| Бор".пuru на 20l9 рiк>за
l загальним та спецlальним
I

| бопло*" вiл З0.04.2020 р.

l лэ z+оз

2 продукту

Кiлькigгь струкryрних пiлрозлiлiв, якi

отримми фiнансування на виконання

програми

шт

Програма протидi
злочинностi, забезпечення

публiчноi безпеки та порядк}'

на територii мiсга Борислава

на2019-2021 роки
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Кiлькiсть придбаноТ технiки шт
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