
0200000

пАспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 202l piK

Виконавчi органIr лliсцевих рад, Pa.ra luiHicTpiB .-\втонопrноТ Респуб.itiкп Kprtrl, лер;кавна

алмiнiс,грачiя (об.lаснi :ep:KaBHi ariчiHicTpauii, Киiвська, Севастопо.llьська MicbKi лер;кавнi

адлriнiс,грацil. rrайоннi ]err:KaBlli адпriнiстрацiТ (r,прав-пiння, вiддi.пи)

ЗАТВЕРДХЕНО
Наказ MlHlcTepcTM фrнаясrв Украiяи 26 серпня ]0l4 poN\,,]vc 8:jб

(! редакцIi нака]\ N!IHlcтepcтBa фrнансrв Ухраrни вiд 29 грудня ]0l 8 рокч Nr l 209)

ЗАТВЕРДЖF.НО
Виконавчi органи мiсчевих рал, Рала MiHicTpiB ABToHoMHoi Республrки Крим. лержавна
алмiнiстрачiя (обласнi лержавнi адмiнiстрачii. Ки'iвська, Севастопольська MlcbкI

лепжавнl aлMlHtcTnatlii пяйоннi пепжавнi arMlHtcTnatlii (чппавлiння вiлriлиt
Виконавчi орl,ани мiсцевих рад, Рада MiHlcTpiB Аsтономноi Республiки Крим- лержавна

алмiнiстраuiя (обласнi лержавнi адмiнiстрачil, Киiвська_ Севастопольська MIcbKI

пепжавнiалмiяiстпаllii пайоннiлепжавнiалмiнiстпаrlii(чппавлiння вiлriли)
(найменування головного розпорядника коштiв мiсчевого бюлжеry)

2|.04.202l, N9

22400792

7

(код Програмноi класифlкачlr вхдаткlв та

кредиryвання мiсчевого бюлжеry)

02t0000

l най}lен\ м. ня : olJвh.,l о ро ,пOря]нttха кошr iB мiсцевого ;",j ж(п l

Вrrконавчi органи лtiсцевих рад, Para lriHicTpiB Автономноi Республiки Криiлl, дер;кавна

адмiнiстрацiя (об.rаснi ,rep?riaBHi ад}tiнiстрацif, КиТвська, Севастопо.,Iьська rticbKi дер2iавнi
ад}riнiстDаtrii районнi .rep?KaBHi адмiнiстрацif (чправлiння, вцдiли)

(кол и €,tРПОУ)

22400792

3.

(код Програмноi 0асифlкацri видаткiв ъ
кредитуйння мiсчевого бюlжеry)

02l0l60 0l60

i HallveH\ вання вt:повiдмьного виконаsця)

0l1 l

(код ц €ДРПоУ)

Керiвнпчтво i управлiпня у вИповИнiй сферi у Micтax (Micтi
Кшсвi), селищах, селах, територiальних громадах lJ544000000

(код Програмвоi оасифlкачli вшаткiв в
кредrrгуфння мiсцеюго бюлжту)

(кол Тилоюi програмноi масифi(ащi видаткlв m
кредиryйння мiсцевого бюджету)

гривень.

(кол ФункчiонаьиоI масифiкацii
вшаткiв та крелиryвання бюджеry)

22 450 773,00 гривень, у ToN,ly числi загального фонд},

(наймеtrуйння бюджФноi програми згiдно з Типоюю програмною uасифiкачiсю
вшаткiв в крелиryмння мiсцеюго бюлжету)

21 348 027,00

(код бюджету)

гривень та4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спецiального фонлу- 1 l02 746,00

5. Пiдсгави для виконаяня бюдr(eгвоI програми

мiсцевих бюджетiв вне

6. Цiлi полiтики. на досягI]ення яких мована я бюджетноi

повноважень ч сферi мiсцевого

l.



8. Завданtl

9. Напрялlи використання бюдхсетних кtlштiв

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних програ]!1, що виконуються у складi бюджетноТ програми

но

Nc liл Завдання

] Jatic t;lе.lсltt;я вtlкtrнаllня,la.,lat]}1\ taK()HOJaBcгBO11 ll()B]]()Ba7iej]b

hiйснення викtlнавчими органамll lltcbKoi ради на.tаниr l;KoHo.]aBcTBoM псlвноважень r сферl мiсuевого car.,"n"rn,aunn"

ЛЪ з/п Напрям и використан ня бюджетних Koш,l,iB Зага,rьний фон,r Спеrriальний фон.;t Усього

l 2 J .l 5

l
Здiйснення виконавчими оDганами MicbKoi ради наданих законодавство!l повноважень у
сфеоi м iсuевого самlовDядчвання

2 ] 348 027,00 l l 02 746.00 22 450 77].00

l,(]ього 2l 3,18 027,00 l l02 74б.00 22 {50 773,00

Ns з/п }{айменування мiсцевоТ / регiональноi програми Загальний фонл Спеuiальний фонл Усього

l 2 J 4 5
Усього

льтаr,ивlt i показники бкlджетнот

Ns з/п показники одиниця
вимiрч !жерело iнформаuiТ Загапьний фонд Спечiальний фонд Усього

l 2 J 4 ) 6 7
затрат 00

кiлькiсть штатн!lх олиниilь од. штатнии розпис 70.00 э0 70,00
продукту 0,00

кйькiсть отриманих листiв, звернень, заяв, скарг
од

Бчва даних "Галерея послуг" та
ю,Dнши neccTnattii

i 5 790,00 0,00 ] 5 790,00

кlлькlсть пDийнятих нормати вно-пDавових aKTiB од журнапи ресстрацll 650.00 0,00 650,00
ефективностi 0,00

кlлькlсть виконаних листlв, звернень, зzцв, скарг на одного
пDацiвника

од. розрахунок 226,00 0,00 226,00

кiлькiсть прийнятих нормативно-правових акгi в на о.lного
поаuiвника

од, розрахунок l0,00 0"00 l0,00

витрати на \тDиN{ання однl€i штатноi одиниц тис, гDн звiт та розрахчнок з20 725,00 0,00 320 725.00

мiський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фiнансове
(Назва мiсчевого фiнансового органу)

Начальник фi нансового управлiння
r#r
[Ф t

ttо,я
о?з,476о

'i"о д Iн ь

lгор ЯВОРСЬКИЙ
(rнIчlши/rнiцiа, прiзвище)

(Дата погодження)

-ý;
Юрiй ПЕТРIВ

(iнiuiши/iнiчiа, прiзвище)
2|.04.202l



0200000

Виконавчi орt.ани rricцeBllx рад, Рада MiHicTpiB двтонопlноi Республiки Крим, лерiкавна

адмiнiстрацiЯ (об.lаснi .lep;KaBHi адмiнiс,грацir, Кпiвська, Севастопо.пьська iuicbKi лерiкавнi

адмiнiстрацii, palioHHi дер;кавнi адпliнiс,грацii (управлiння,,вiддiли) _

(найменr,*ння головного ро]поряднrrка коштiв мiсцевого бкrtrжеп,)

Виконавчi органи uiсцевпх рад, Рада lriHicTpiB двтономпоi Республiкп Крим, лержавна

адмiпiстрацiЯ (об.rаснi лер:кавнi адпriпiстрацir, KrtTBcbKa, СевастопольСька MicbKi лер;кавшi

адмiнiстрацi\ районвi дер;кавнi адпriнiстtlацii (управ,пiння, вцдiлц)
(наriлlенl,вання вtдповiдмьного виконавщ)

0180 0133
Iнша дiяльнiсть у сферi державного кпрашIiпня

ДlД:9?]-Nп

пАспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюлжету на 2021 piK

lАТВЕРДЖЕНО
Наказ vllHlcтepcтBa фtнансl в Украiни 26 серпня 20 l ,1 poкv N! 8 }6

(у редакц!i наказу MlHicTepcTBa фrнансiв Украiяи вrд 29 грудня ]0)8 poKY N9 I209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчi органи мiсчевих рал, Рала MiHrcTpiB ABTоHoMHoi Республiки Крим, lержавна

адлr iH iстрачiя (обласн i лержавнi алмiнiстрачii, К и iBcbka, Севастопольська м icbki

державнi адмiнiстоацii- районнi деожавнi адмiнiстрацii (чправлiння, вiддiли)

В*"""",-г"*. йi"чa""* рад, Рма MlHicTplB ABToHoMHoi Республiки Крим, лержавна

алiчriнiстрачiя (обласнi лержавнi алмiнiстрачiт, Киiвська, Севасгопольська Mtcbki

державнI адмiнiсmацii. районнi державнi адмiнrстпацii.(чправлrння_ вiддiли)
(найменування головного розпорядника коштiв мiсчевого бюлжеry)

2-D

22400792

(код з €,ЦРПОУ)

22400792

(кол и €IРПОУ)

l3544000000

7

(код Програмноi uасифiкац!i вщаткlв й
кредиryвания мiсцевого бюджеry)

02 l 0000

(код Програмноi масифiкацri видаткtвта

креаиryиння мiсчевого бюджеry)

2l0180J.
(код Типоюi програмвоi шасиФiкацii видаткrв в

кредrryмнsя мiсцеюго бюджту)

(Kol Функчiонuьноi шасифiкачIl

видаткIв та кредиryвання бюджеry) вилаткiв та крелиryиння лriсцевого бюджеry)

135 000,00

(код бюджсу)

гривень та

(найменуФння бюджтноi програми згiлно з Типовою програмною шасифiкачiсю
(кол Програмноi шасифiкаuii вилаткtв m

кредиryвння мiсчевого бюджету)

4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спецiаJtьного фо"ду- 0,00

l35 000,00 гривень. у ToNl), числi загального фонду

гривень.

5. Пйflави Jц, виконаяня бюджтноi програхи

i6.йjiiiр.,Ёлr, Hi, лiьфi"у 
"Io 

zz.oz:ol r р i!9a5 <Irрrфвш псраrir рсзультrтшýях поIсазнlrкЪ бюл.ЕтIпt проrр.м ллr riiсцсыý бЮ'СrСrЬ 3i 
"Д'ТКtМЦ 

ЦО В'

вр!!овушъ.я пр, вs}!iч.х!i обсяrу *!фю;;пх трrцсф;тi; , проfovп ;цсвiтл.gýr дjgБgосfi Борвсл,!.ькот mФ*оI рrдх fl Е вжоЕrвqш optTпiE s, 202r_2022 рр

|l полlтик на досягнення яких сп ована iзацiя бюджетнот

7. Мета бюджетноТ програми

громадян та юриличних осiб,

здiйснення де
за дlяльнlстю lB Nllсцевого самовл

l.



8. Завдан

9. Напрями використання бюджетних коштiв

l0, Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бю:lжетноf програми

Nq з/п
Завдання

Олри,,tюднен ня rtатерiал i в
-]MI 

в ейiпяхI

2

Л! з/п Напрями використання бюджетних KourтiB Заl,urьний фонд Спеrriа.льний фонл Усього

l 2
4 5

l
Забезпечення розвитку та лiялr"о"ri Бор""ла"й*БiБйТ рuл", п "йй**iор*п,. *-
оприлюдненнЯ iнформачii:iялЬностl vtськогО голови. деп)патlв. _]еп}татських фракчiй :ля
задоволення iнформачiйних потреб громадян та юридичних осiб.

] j5 000,00 0.00 i j5 000.00

lJ5 000,00 0,00 l35 000,00

найменування мiсцевоi / регiональнот програми

лrатерiалiВ в друковани\ ЗМI, в ефiрах рuriо"ru"ЙИ Й пiБб-йliБi

обсяг видаткiв перелбачених на забезпечення розоrr*у n ,"*

мiський голова

ПОГОЩЖЕНО:

(Назва мiсцевого фiнансового органу)

Начальник фiнансового yправлiння

2|.04.202l

Iгор ЯВОРСЬКИЙ

(iнiцiаи/iнiцiа, прiзвище)

(.Щаm поголження) gНl,1;i -

Юрiй ПЕТРlВ
(iнiцiаи/iнiчiм, прiзвище)

Лq з/п Загальний фонл Спечiа_пьний фонд Усього

1 )
J

l
4 5

l35 000,00 0,00 l 35 000,00
Усього l35 000,00 0.00 I35 000,00


