
ЗАТВЕРРl(EНО
HaKfi MiнicтePcrвa фiнансiв УФаtни
26 Фрпня 2014 рку М 8Зб
(у р€дащii наl(аэу MiHicT9pcTBa фiнансiв Украiни
вИ 29 Фудня 2018 року М 1209)

ЗЛТВЕРДКЕНО
Наказ / розпорядчlfr докумеЕг

Управ.тliння культури Бориспiльськоi MicbKoi ра.щl

(найменуванш головного розпорядника

коmв мlсцевого оюдкету )

l'7 .0\ .2022 р. Jlb l0

Паспорт

1. l000000

бюджетноi програми мiсцевого бюд;кету на 2022 piK

Управлiння культури Бориспiльськоi MicbKoT ради 02221260

2.

(кол Програмноi класифiкацii впдакiв та
кредrryваш мiсчевого бюлжеry)

1010000

(Еаh{сЕуваtfrя головяого рзпоряща коштiв rriсцевого бюлхеrу )

Управлilпtя культури Бориспiльськоi мiськоi ради

(код за €.ЩРПОУ)

0222|260

4082J.

(код Програмноi' шасифiкачii вилmв та
кредиryвання мiсцевого бюджету)

l 0l 4082

(найliдеtryвашя вiдповiдалъного вжонавця)

0829 IIшi заходи в га-тryзi культури i мистецтва

(код за е,ЩПОD

l0528000000

5. Пiдстави дrrя впкоцаrrЕя бюджепоi прграiдr

I$ 2022 PiK", Еаказ MiвicrEpcтrs щфровоi тансфрrацil Ухраfu Хб7 вiд 07.05.2020 "rФо з5в€р.цGш-' меющ ввsаsеЕосгi вал€mФФi бюдегЕоI щогралд до сфер!
iпфрматвоцif'

6. Цiлi д€ржавЕоi полiтrrrсr, на досягвеrrпя якю( спрпдовirва реалiзацiя бюдксгвоi прогрмв
}lb

з/п цiль державнот полiтики

l



7. Мета бюджетноi прогр€tми

Створешrя умов дIя реапiзацii дерlкавноi полiтиr<и та задоволешUl ,ryльтурIпD( потреб населенIu на терrгорii Бориспiльськоi терiторiальноТ громади,

8. Завдання бюджgгноi програлли

iзацiТ кульryрного дозвirшя населеннrI

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

}lb

з/п
Напрями використан}ш бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l
,, 3 4 5

l забезпечеrцrя проведенIuI заходЬ натерiторiiБор"..rirr"""*оТri.ц.". _ з 952 00с 0 з 952 000

Усього 3 952 000 0 3 952 000

10. Перелiк мiсцевиХ / регiональних проГрчlм, що виконуються у скJIадi бюджетноi програ,vи

з9529компltексна

1 1. Результативнi показники бюджетноi прtrграми

Наiпr,rенуваrпrя мiсцевоi / регiоншlьноi програми

Усього

iа,rъноТ громадl на Л2|-202З роки

Зага.тrьний фонд Спецiаrrышrй фонд

*,з-lr5-2_с9!
3 952 000

}lъ

з/п
показники ОдиниIц вимiру ffжерело

iнформацiI
Зага;rьний фонд Спецiальrпй фонд Усього

l 2 3 1 5 б 7

l затрат
обсяг фiнансуванIц на rlроведення заходiв грн. кошторис а п<a плл плJ 7JZ vvv.vv ппл ? оý? nnn пп

2 продукту
кiлькiсть творчI]D( колективiв од. план заходiв l2,00 0,00 l2,00

кiлькiсть творчI]D( заходiв од. IIлан заходlв l80,00 0,00 l80.00

3 ефективностi

середш BapTicTb витрат на один колектив грн. розрахунок 39 000.00 0,00 з9 000.00

середня BapTicTb витрат на один захiд грн. розрахунок 19 з55,00 0,00 l9 355,00

4 якостl
вiдсоток збiльшешlя кiлькостi проведенrD( заходЬ у порiвнянi з

попепеднiм перiодом
вiдс. розрахунок 3,00 0,00 3,00

ЗавданняNs
зlтl

1



В.о. начальнrrка управлiння

ПОГОДКЕНО:
Фiнансове управлilшя БМР

(rt'д"rc)




