
Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюдкеry на 2022 pirt

зАтвЕрд)l(Eно
Наказ Miнicтopcrвa фiнансiв Украiни
26сорпня2014року М8Зб
(у р€дакцii наЕзу Мiнifrбрсrва фiнансiв УФаIни
вh 29 грудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий дохумент

Управлilпrя культури БориспiльськоТ мiськоi ради

(найменуванм головного розпоряднжа

кошiв мiсцевого бюджеry )

l'7.01.2022 р. Nч l0

1. l 000000 Управлiння культури Бориспiльськоi MicbKoT ради 02221260

2.

(код Програмноi к.ласифiкачii вилапсiв та
крелгryваш мiсцевого бюджсгу)

l0l0000

(наhrенувашrя головяою роопоря,шка кошiв мiсцевого бюдкеry )

Уrrравлiшrя rryльтури Бориспiльськоi MicbKoi радл

(код за е.ЩПОУ)

0222|260

J.

(кол Програмноi класифiкалii вилакiв та
кре.щrгумlrня мiсцевого бюджау)

10l408l 408 l

(uаhrевувашя вiшовiда.lьного вжонавця)

o82g Забезпечення дiяlьностi iншlок закJIадiв в гаIryзi культури

(код за е.ЩГIО9

l0528000000
мисте
(найменуваш бюлжmоi програми зпдно з програмною в]!дакlз та (код бюлхету)

кредиryванш мiсцевого бюджеry)

4. ОбсяI бюдr(flЕDr щrпзначень/бюдпсепих асшяувавь -]!]ý]!Q грвеlь , у тому шслi зага,lьвого фондl - 29З5З00 грцв9Еь та споцiальцого фопдl - 0
ФЕв€IБ .

5. ПИставЕ для ви(опаЕrя бюдксrаоi црограмU

Борfiспiпъсьхоl MicшoTlEpiтopiaJБBol Фомад! яа 202 piI" ) , нак&з МЪiст€рсrва щфровоТ т8нсфрмацiI Ухt'3fu j!&67 вИ 07.05.2020 "Пр затв€рдr€шя меющФ ввЕlsaжя
яа,IеrGостi бюддегяоi програми до сфри iфорхатrЕацiI', "

(код Програмноi класифiкацii видакiв та (код Тшtовоi програмноi шасифireцii видакiв та
крдrryваш мiсчевого бюлжиу) кредп}ъаrш мiсцевого бюджту)

(код Функttiоншьноi
шасифiкаltii вилажiв та
ьредиryвання бюджеry)

б. Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

м
зlп Щiль державноТ полiтики

1



7. Мета бюджетноi програлли

Пiдтршuка та розвцток культурно-освiтнiх закладЬ культури

8. Завдання бюджетноi програtrли

м
з/rl

Завдання

1 забсзпеsеIлrя дiяJьвоФi заrладЬ кульryрц сrладаЕ та Еадашr, звhноl фiЕаЕсоЕоi док,/меFтацii фimнс}ва.Ея уст3вов ryльцрir

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривевь

ль
з/п

Напрями використанIfl бюджетшо< коштiв Загшlьний фонл Спецiальний фонд Усього

l
,, 3 4 5

l Забезпечення дiяльностi централiзованоi бухгалтерiТ 2 925 з00 0 2 925 з00

2 видатки в сферi iнформатизацiт l0 000 0 l0 000

Усього 2 935 300 0 2 935

10. Перелiк мiсцевих / регiональних прогРаП,l, Що виконуються у скJIадi бюджетноi програми
гривень

Ns
з/rl

Наiпленування мiсцевоТ / регiональноТ програми Зага;rьний фонд Спецiшrыlиit фонд Усього

l 7 3 1 5

Усього

l l. Результативнi покчlзники бюджетноi програми

Ns
з/rl

показники Одиниrц вимiру ,Щжерело
iнформацii

Загальний фонд Спефа;rьний фrlнд Усього

l ,, 3 4 э 6 1

t затрат
Кiлькiсть штатнpD( одиниць од. штатний розпис i2,]5 0,00 l2,,75

обсяг видаткiв на оплаry пос,цуг в сферi iнформатизацii грн. кошторис l0 000,00 0.00 l0 000,00

1 продукту
кiлькiсть банкiвськrш paxyHKiB шт. мережа 40.00 0,00 40,00

кiлькiсть посJrуг, якi вiдносяться до послуг сферi iнформа од. розрахунок 6,00 0.00 6,00

3 ефективностi
кiлькiсть установ що обслугову€ться одним бухгшrтером шт. розрахунок 1,00 0,00 l,00

кiлькiсть банкiвськлп< paxyHKiB на одного бухгалтера шт. DозDахYнок 5,00 0,00 5,00

середнJI витрати на оIrлатy посJIуг в сферi iнформатизацiт в мiсяць грн. розрахунок 833,00 0,00 8з3,00

4 якостr



l 7 3 4 5 6 7

вiдсоток осво€нIlD( коштЬ в порiвняЕi з запланованими вiдс. розрахунок l00,00 0,00 l00,00

В.о.rrачальника управлiння

ПОГОДКЕНО:
Фiнансове управлilпrя БМР

начальник

l7.01

м.п.

ольга БОРИСЕНко
(iвiцiшйвiцiш, прiзвлще)

Свiтлана ЗАСЦЬ
(iЕiцiшйвiцiш, прiзвшще)




