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ЗДТВЕРД(EНО
Наказ MiнicrspcTBa фiнансiв УксаiНи
26сорпня2Оl4роху М8Зб
(уеедlЧ] HalT_yлMiHicrePcTBa фiнэнсiв Уl9аrнивh 29 грудня 2О18 ро,.у Ё lzOsi --

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчrdt документ

Упрашfu*rя rультури Бориспiльськоi MicbKoi ради
(найменуваrrпя гол*""." р";ЙЙ

кошiв мiсцевого бюджеry )

17 ,0l .2022 р. Jl! l 0

Паспорт
бюдлсетноi програмп мiсцевого бюдлсеry па 2022 piK

("од Про.рч*оi ооо"БЙБЙiБ;;bffi-"iffi"
Управлiння культури БориспiльськоТ MicbKoi ради( код Програмноi юlас"Ф*aцli' 

"rд"*Ь ""

З. l01lll80 _ (ьд9€дпо})
_ъ 1080 0960



7. Мста бюдксIЕоТ щ)ограrл
моввс та есЕпФa вповашя дтЕй та моJюдi, фрпувшпя rryзп,поl ocвiм ш вsrlпвоi та Еaвiд€rлоl час:тш ку.lБýтtr осaбистостi розвЕюх уФЬ i забФпечешr' L\ еноцifrоrý m

естетшIного досвi.цу, дrxoBlre та естетшIне вI,D(овання дiтей.

8. Завдання бюджетноi програпли

ЗавданrrяN9

з/п

2 Забезпечити наданнJI спецiальноТ освiти школами естетичного BID(6BaH1UI

9. Напрями використання бюджетних коштiв
rривень

Jф
зiп

Напрями використаннrt бюджетнш< коштiв Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

l
,, 3 4 5

l Надання спецiальноi освiти музиtIним школами 20 0lз 600 962 000 20 975 600

J видатки в сферi iнформатизацii l0 000 0 10 000

Усього 20 023 600 962 000 20 985 б00

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми
гривень

}lъ

з/п
Найменування м iсцевоТ / регiона.,lьноТ про грами Загапьний фонд Спецiальниl"т фонд Усього

l , J 4 5

1
20 023 600 962 000 20 985 600

Усього 20 023 б00 9б2 000 20 985 б00

1 1. Результативнi пок.rзники бюджетноi програми

Ns
з/п

показники Одиниця вимiру .Щжерело
iнформацii

Загальний фонд Спецiа,rьний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кiлькiсть установ, в т.ч. музичнlо< шкiл од. мережа l,00 0,00 1,00

середне число окJIадiв (ставог) педагогиtlного персонапу од. штатнии розпис 86,00 7,00 9з,00

обсяг видаткiв на оплаry послуг в сферi irфор*q]щgцЦ грн. кошторис l0 000.00 0,00 l0 000.00

7 продукту
кiлькiсть отриман}о( посJIуг, якi вiдносiться до посJrуг сфери
iнбопматизацii

од. договора. акти 6,00 0,00 6,00

3 ефективностi
кiлькiсть учнiв на одну педагогiчну ставку осiб Dозрахунок 7,00 0,00 7.00

витрати на навчаннrI одного учш{ грн, розрахунок 30 800.00 l 480.00 32 280.00

середнi витрати на оIшату послуг в сферi iнформатизацiТ в мiсяць грн. розрахyнок 8з3,00 0,00 833,00



l ,,
3 1 5

4 б 7якостi
Drлlul(rlr uuuxry IUIати за навчаннrI в загalльному обсяry видаткiв
на отримашrя освiти вiдс. розрахунок 4,00 0,00 4,00
вцсотоК освоеншI коштЬ, заIшанованIо( на видатки в сферiiнформатлвацii' ъ вiдс. розrЕtуноj( l00.00 0,00 l00.00

В.о.начальнпка yправлiння

ПОГОДЖЕНО:

фiнансове управлiння БМР
Начальник управлiння

tr!й,
w,

'----
Свiтлана ЗАСЦЬ

(пiдцис)

l7.0

м.п.




