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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчrй документ

Управлilшrя IryJБтури Бориспiльськоi MicbKoi ради

(найменуванм головного розпорядника
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17.01.2022 р. Nэ 10

l000000

бюдлсетноi програми мiсцевого бюджеry на 2022 pil
Управлirшrя культури Бориспiльськоi MicbKoi ради

(код Програмвоi шасифimцii видакiв та 02221260
крлtгlвашя мiсцевого бюджgry)

(найrrепуваш головного рзпорядrцм *o*i" 
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2. l0l 0000 Управлiшrя культури Бориспiльськоi мiськоI ради
(код Програмноi шаспфiкачii видакiв та

кре,шrryваш мiсчевого бюлкеry) (наfurенувашя вiдIовiдаrьного вжонавrц)
02221260_

<йi-с-Frюуl

4. обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувrlнь -2!4929ргривень , у томугривень .

5. Пiдстави дJIя виконання бюджетноi процрtlillи

ЗаГального фонду - 2449200 цривенъ та-спецirlльнсгg фоllДУ 
-' 0числl
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бюдЕетвоi rроФs]дrдо сферп ьфор1,1iг,во$i... у.с7 вiд

1.



6. Щiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реа.пiзацiя бюджетноi програми

Щiль державноТ полiтики

цiйно-технiчне забезпечення дiя;rьностi в ,ль

7. МЕrа бюджсгЕоi щюграмц

тЕmisв€ забaзп€чaщя дirJDЕосIi у пllузi хуlьтурп проrпом 2022 poly

8. 3авдашя бюдкgrЕоi програшп

Завдання

забезпечити загaulьне керiвництво заходiв з розвитку хуJьтурц мистецIва розвипry тащIЩ збереженrrя культурноi спацrцiни громади, досцIп до I + ль,lу_.ршD( цirпrостер1

9. Напрями використання бюджетних коштiв

I

]

l

]
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Напрями використанlut бюджетних кош,гiв Загаrьний фонд Спефагrьний фонл

2 444 200

5 000

забезпечення дiяльностi
видатки в

10. ПерелiК мiсцевиХ / регiональних прогр€tп{, що виконуються у складi бюджетноi програми

Наfu,rенування мiсцевоi / регiонмьноi програми

l 1. Результативнi пок€вники бюджетноi програми

Ns
з/п показники Одиниця вимiру .Щжерело

iнформачiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
l , 3 1 5 6 7
1 затрат

кшькlсть штатнID( одиниць од. штатнии розпис 7,00 0,00 7,00
обсяг видаткiв на огьтаry послуг в сферi iнформатизацii грн. кошторис 5 000.00 0,00 5 000,00

2 продукry
кiлькiсть прийнятих нормативно-пра"о"r^ чББ од. книга реестрацiТ 420.00 0,00 420,00

Усього

Ns
з/п Загшьний фонд Спецiа.льнrrr"I фонд Усього

5
l 7 3 4

Усього



I ) J 4 5 6 7
кшькrсть отиманю( послуг, якi вiдносiться до сфери послуг
iнформапвацii од. договора, акти 5,00 0,00 ___:*__т:

60,00

-;;о

1 ефективностi
кiлькiсть виконанID( lпастЬ, звернень, заяв, скарг на одного
працЬшка од. книга реестрацiТ

19:о9

4l7,00

0,00
середнi витати на оплату посJIуг в всферi iнформатизацii, в

грн. розрахунок 0,00
4 якостl

вiдсоток затвердженю( нормативно-правовIд( актЬ до загальноi
кiлькостi пiдотовлешоr вiдс. розрахунок l00.00 0,00 l00,00

вiдсотокосвоеrтня коштiв на видатки в сфери iнформатизацiТ вlдс. розра{унQк l00.00 0,00 100,00

В.о.начальника управгliння
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