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прогрлмА
забезпечення участi Вишневоi MicbKoi ради

у ВАОМС <<Асоцiацiя MicT Украiни)) та Киiвському регiональному
вiддiленнi Асоцiацii MicT Украiни

на 2021-2025 роки

Паспорт Програми.

1.,Iнiцiатор розроблення Програми Вишнева Micbкa рада

2. ,Розробник Програми

J. :L)lлlluбlлilJlьflии БикUнавець
,Програми

4. ;TepMiH реалiзацiI Програми

:Виконком Вишневоi мiсъкоТ ради
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iВиконком Вишневоi мiсъкоi ради
i
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р.

5.

6.

Перелiк джерел фiнансування, якi Мiський бюджет
беруть участь у виконаннi

,Програми
,Загальний орiентовний обсяг 467 ,0 тис. грн.
.фiнансових pecypciB, необхiдних
,для виконання Програми за кошти;

,мiсъко_го бюджету 
i



програма розрахована на п))ять pokiB. Членсъкi та цiльовi внески довАомс кАсоцiацiя MicT Украiни> та Киiвського регiонагlьного вiддiлення
АсоцiацiТ MicT Украiни сплачуютъся щорiчно до 3l .рудня вiдповiдного року.

б. Напрями використання бюджетних коштiв
Сплата щорiчних членсъких тЬ цiльових BHecKiB до ВДОмС <ДсоцiацiяMicT Украiни> та Китвсъкого регiонального вiддiлення Дсоцiацii MicT

УкраТни.

7. Ресурсне забезпечення програми
ФiнансуваI{нrI на викона}{ня зазначеноi' npo.pur" здiйснlосться за

рахунок коштiв загального фопду бlодlкету MicTa.
Суми щорiчних BHecKiB, вiдповiдно до угод з виконавчою дирекцiсювАомС (АМУ) та Киiвським рВ Аму, передбачаються в мiсъкомубюджетi з розрахунку :

- члеНськi внескИ дО вАомС кАсоцiацiя MicT Украiни> (1 грн. з одногомешканцЯ громадИ згiднО З рiшенням загаJIьних зборiв ,u засiдання
Правлiння АМУ вiд27.ОS.2020 р)

- внески до Киiвського регiонального вiддiлення АмУ (0,02 Yо вiдрозмiру
загшIъНого фОндУ мiськОго бюджету за попереднiй перiод).

орiснтовний обсяг асигнуванъ складае:- на 2021 piK - 90,0 тис. грн.
- на 2022 piK -- на 202З piK -- на 2024 piK -- на 2025 piK -

91,0 тис. грн.
93 ,0 тис. грн.
95,0 тис. грн.
98,0 тис. грн.

8, ОРГаНiЗаЦiЯ УПРаВлiння та контрол за ходом виконання
програми

виконавчий koMiTeT Вишневоi мiськоi Ради забезпечус управлiннябюджетними асигнуваннями, здiйснюе внутрiшriй по"троль за витрачанням
бюджетних коштiв.

9.очiкуванi кiнцевi результати виконання програми

забезпечення участi Вишневот MicbkoT радиукраIни) та Itитвському регiональному вiддiленнi
в ВдоМС <Асоцiацiя MicT
АсоцiацiТ MicT УкраIни.

Секретар ради


