
ЗАТВЕРРl(EНО
Наказ Мiнifi9рсrва фiнансiв Украiни
26 сбр.lня 2014 року м 8зб
(у рqдsщii наказу MiHicTopcTBa фiнаюis УФэiни
вИ 29 Фудня 2018 року М 12О9)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчlй документ

Управлiшrя культури Бориспiльськоi MicbKoi ради

(найменуванtr головного розпорядlша

коштiв мiсцевого бюджеry )

l. 1000000

l7.01.2022 р. Nч l0

Паспорт
бюджетпоI програми мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Управлirлrя культури Бориспiльськоi MicbKoi ради 02221260(код Програмноi масифiкашii вилакiв m
lgелrryвашя мiсчевого бюджrу)

(наfurеryвашя гоlrОВЕОГО Р:Зпоря/шхlсt кошгЬ мiсцевого Оrод*Бj

Упрашirпrя цуJIьтури Бориспiльськоi MicbKoi радл
2. l010000

(колза €.ЩПоУ1

0222l260(код Програмноi uасифiкацii видакiв та
lФедrryвшня мiсцевого бюджеry)

(найшеrryвашя вi.щrовiдаьа916 u*oo""*' (код за СДРПОУ)

J. I0l40|0 4010 082 l Фiнансова пiдтррпика TeaTpiB
(код Програмноi к.rвсифiкацii видапсiв та (код Тшlовоi програмноi класяфiкацii видакiв таIФедтryваlпямiСчевогобюджеry) крелтryвашмiслевогобюджеry;

(код Функцiона"rьноi
шасифiкацii видакiв та
крелиryванш бюджеry)

(найменуванш програмп згiдlо з Тшrовою програмrою кrrайфйцiБifrйrа
lgсшryваrпя мiсцевого бюджgry)

l 0528000000
(код бюджету)

ffi**:''' 
ПРПЗВаЧеlП,/бЮДКеГПЛК аС'ГЦУВаIrь -2З}lЕ00 грпв€Еь , у юму щФаi загаJIьцого фоцry - 2184800 гршеrъ та спецiа.rшrого фопдr _

5. Пiдсmвп дJrя мrоЕ8шя бюдкетвоТ прграми

ЬриспiБсъкоТ MicbKoT рцщ ви 04,12,2020 лс]4,2л_Уtl. "Копл,rеrсна й,т""" Ь*Й r-Й *y_o"'lтn фr"iФ*;;;оi й*Бi йЬ"*r"i грома.щ Еа 2021_20:J роки'' звтверФкеl*lРiДеlДrП' БОРДСПiJЬСЬКОi r{icb*oi РаJПr вЙ 24,I2.2020 ЛМЗ-З-ИП, рi."Ы Ворпiоir^"Йт y;Ъ*oi рЙ"пп,J оо.ш". ь!u"JЙЙ*рi-рisлшот томцл ва 20:2 pir,. вiд 24,::,20: l
#];;]r'rfiТ, 

НаПЗ МiПiСr€РСТВs ШфРвоi трФсфрмацii Yxpafol 'Про "аЬЬЙЙ м"-д.й "**"Ъ;;;;;Ьiй-й-;I црограш до сф€рл Jформатцrзцir, .т_Oб? Bk

6, Щiлi держЕlвноi полiтики, на досягнення яких спрямовtlна реалiзацiя бюджетноi програ},rи

Забезпечеrпrя створеrлrя налещн,D( умов дIя свободи творчостi, вiльного iB та самодiяльноi творчостi та.цrховцого розвитrу населення



7, Мета бюджЕгпоТ програмв

поrрО, iKrcpacb гроrqця, fr( остсIячве вповsшr, росвtюх тa збагачеЕ{,ryховното потсщiалу.

8. Завдsщя бюдкgгяоi програшr

Ns
з/п

Завдання

I забезпечення розвитку театрztльного мистецтва i театральноТ справи, фор"у"ur"о ru ruдо"оп.п* по еtIня в TcaTpuulbЕtoМy мистецтвi

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Ns
з/п

Напрями використаннJ{ бюджетнlо< коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4 5

2 2 l74 800 l 50 000 2 324 800

з видатки у сферi iнформатизацiТ l0 000 0 10 000

Усього 2 l84 800 l50 000 2 334 800

l0. Перелiк мiсцевих / регiональних прогр€lN{, що виконуються у скJIадi бIсджетноi прсграми
гривень

J',lЪ

зlл
Наiпr,tенування Mic цевоТ / регiональноi програми Загальний фонд Спецiальrrилi фонд Усього

l
,, 3 4 5

l KoMrrTreKcHa програма розвитку гаlryзi rryльтури Бориспiльськоi MicbKoi територizutьноТ громалц яа ?Q? !-20?lд,кll 2 184 800 l 50 000 2 зз4 8t0

Усього 2 l84 800 t 50 000 2 334 800

l l. Результативнi покilзники бюджетноТ програми

Ns
з/п

показники Одиниця вимiру ,Щжерело
iнформачii

Зага.llьний фонд Спецiа.пьний фонд Усього

l 4 6 7

l затрат
кiлькiсть чстанов (TeaTpiB) нацiонаltьних TeaTpiB од. мережа 1,00 0,00 1,00

обсяг видаткiв оп;rаry посJryг в сферi iнформатизачiТ грн. кошторис l0 000,00 0,00 10 000.00

1 продукry
кiлькiсть глядачiв - усього осiб книга Dеестрацll 3 500,00 0,00 з 500,00

комерцiйна MicTKicTb глJ{дачевt{х за,r i в, м ic ць од. план заходiв 66,00 0,00 66.00

кlлькlсть вистав од. реперryар театру 68.00 0.00 68.00

кiлькiсть стриманш( посJryг, якi вiдносяться до посJryг сфери
iнформатшацii

од. договори, акти l0,00 0,00 l0,00

3 ефективностi



l ) 3 4 5 6 1

середня кiлькiсть глядачiв на однiй виставi осiб книга Dе€стDацll 55,00 0,00 55,00

середшI цiна одного квитка грн. розрахунок l00.00 0,00 l00,00

середri в}Iтрати на одIу виставу, у тому числi за рахунок
бюджетч

грн. розрахунок зз 255,00 2 205,00 35 460,00

середнi витрати на оплату послуг сфери iнформатизацiТ, в мiсяць грн. DозDахYнок 83з,00 0,00 833,00

4 якостl

сеDедня завантаженiсть залiв на стацiонарi вiдс. розрахунок 90.00 0,00 90.00

вiдсоток забезпечешrязакладь культури послугzlми в сферi
iнdtооматизапiт

вiдс. розрfyнок l UU,UU 0,00 l00,00

Lo.!.чtJDпiп упровлirrя ШШN/ , ОJьга ЕОРИСЕНКО
@ ,r 
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