
ФIНАНСОВИЙ Вr/ЦIЛ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
зАводсъкоi MIcbKoi рдди

нАкАз

10.01 .2023 м.Заводське J\b 2

Про затвердження паспортiв
бюджетних програм фiнансового вiддiлу
виконавчою KoMiTery Заводськоi
MicbKoi ради на 2023 piK

Вiдповiдно до статгi 20 Бюджетного кодексу Украiни, правил
складання паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюджетiв та звiтiв про ix
виконаннrI, затверджених накrвом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня
2014 року Nч 83б кПро деякi питання запровадження програмно-цiльового
методу скJIадання та виконання мiсцевих бюджетiв> ( зi змiнами i
доповненнями), зареестрованим MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи 10 Bepecнrl
2014 року Nsl103/25880, рiшення двадцять п'ятоi cecii MicbKoT ради восьмого
скликання вiд 14 грудня 2022 року J\b2 <Про бюджет Заводськоi MicbKoi
територiальноi громади на 202З рiо(код бюджету1 б558000000).

Затвердити паспорт бюджетноi програми на 202З piK фiнансового вiддiлу
виконавчого KoMiTery Заводськоi мiськоi ради за ТПКВКМБ/ТКВКБМС
З7|0160 кКерiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi),
селищах, селах, територi€ulьних громадах), що додаеться.
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l0.01.202З р. Nl

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2023 piK

Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MrчrcтepcтBa ф,чанс|в У(ра,ч/
26 серпня 2014 року М 8Зб
(у редакцl' наказу Мlнlffерства фlнансlв Украlни
вiд 29 грудня 2018 року N9 12о9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ

Фiнансовий вiддiл виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoi' рали
(найменування головного ро]порядни ка

коштiв мiсцевого бюджет\, )

441з975l

(

3700000
(код ПрOграNlноi класифiкачii видаткiв та

кре,lитуван ня мiсцевого бюлжец, )

37 | 0000
(Kon Пр()грамноi шtасифiкаrrii видаткiв та

хредн],!вання ьliсцевого бкlджgц,1

37l0lб0

( наймен},вання

ради
голоаного розпоРядника коцlтiв лtiсцевого бюджп )

ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

2

аJ

Фi нансови й вiддiл в и конавчого ком i'eTy Заводськоi м iськоI

(код за СДРl I()Y )

44lз97 5 l

(код за еДРПОУ)

0I60 0IlI Керiвничтво i управлiння у вiлповiлнiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi ).селишах селах
(найменуванля бюджетноt npo.pa""

lаJIьних адах
видатхiв та

l 655800000

( Kotr бюлжет1,)
( Ktl,,t Проt,рам Htli юrасифiкачii ви:lатхi в та

креjlil Iування мiсItевого бкlлжетr )

(кол Типовоi програмно'i юrасифiкаuii видаткiв та
кредиryвання мiсцевtlго бюджетч )

(код фчнкцiонмьноi
uасиrРiкаuii видаткiв та
кредитування бкlлже ry,)

иr]оаою програмною fiac
кредиryвання м iсuевогtl бюлжеry )

l 'i'

l*H.u'o*"'""* 
ПРИЗНаЧеВЬ/бЮДЖеТВИХ аСИГНУВаяь -]QýýQQQ гривень. у тому числi загальвого фонду - 2088000 гривень та спецiа.льного фонду 0

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

6. Цiлi державноi полiтики. на досягнення яких спрямована реацiзацiя бюджетноТ програми
N9

зlп l-{iл ь лержавноi пол iтики

(



( (

7. Мета бюджетноТ програми

керiвниuтво i управлiння у вiлповiлнiй сферi у MicTax (MicTi Кисвi), селищах, селах, територiальних громадах

8. Завдання бюджетноТ програми

Л9

зlл Завдання

исненЗдi llя ив KoHaBti им и м м ьс ихоргана м icT( респ гоканськоубл ноАвтоном ll ки к тамРеспубл нооблас гори значен ня ионн их рад, нихра тахtloпов у lxнь в рад ннв lи разi(у створе

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гри веньл!
з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонл

I

Спечiа,lьний фонл Усього
)

J -t tисненЗдi }lя имиконавtl !l Mlи корганам их м lcT кансько гореспубл Авто мно Hol Рес ки к м тапубл риобласного и нон их мрад. ра lcTaxу lx(урад няраз ихнадан козастворен нода вством овп но важеньввlдпо lиlДн 2 088 000 0 2 088 000
Усього

2 088 000 0 2 088 000l0. Перелi к мiсцевих / регiона-чьних програм. що виконуються у складi бюджетноi програми

гри веньм
зlп Найменування мiсцевоi / регiональноТ програми Загальний фонл

l
Спечiа,.lьний фонл Усього

,
J .l

:lУсього

l1 результативнi пока:lники бюджетнот програми
м
зlп показн и ки Одиниця вимiру релоДже

нфо Зага,lьнr.rй фонл
l

Спечiальний фонл Усього
2

J .l )l 6 7]а т
кlлькlсть lllтатних одиниць од. штатний пис 4,002 0,00 4.00
кlлькlсть п l.|нятих н ативно- их aKTiB ол ()д. 200,00 0,00 200.00кlлькtсть H}l.\ листlв, з нень, заяв. од. од. I0_5.003 0.00 l0_5.00ефектлtвносr-i

l

] значення)
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a tод 441'

,iм

оол

l
J t 6 7в на ння однi€I штатноi одиницl тис

J

тис. н 522.00 0.00 522,00
вника

,

к lлькlсть но-пприйнятих KTlнорматив навpaBoB1.1x одного
од. од. 50.00 0.00 50,00

ика
кiльKicTb ви конаних л истlв, гь,звернен заяв. накар одного

од. од. 26,00 0.00 26,00
Нача",lьнllк фiнан

ПОГОДЖЕНО

На,tал ьник фiнансового

(пiдпltс)

Свiтлана IЩЕНКО

IЩЕНКО СвiтланаМ-ц
( пiдпllс)

1 I}ласlrе iлr'я. ПРllt]ИЩф

*

*
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фл.ав
tод 44
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