
ЗАТВЕРДl(EНО
Накаэ Мiнiбарбва фiнансiв Уl9аiни
26сарпня2014року М836
(у рqдащil нs{азу Мiнiстэрства фiнансiв Уl9аiни
вИ 29 rрудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управлiшrя куJБтури Бориспiльськоi MicbKoi ради

(найменуванм головного розпорядника

коштiв мiсцевого бюджеry )

11 .01.2022 р. Nэ l0

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2022 piK

02221260
1. l000000 Управлiнrrя rультури Бориспiльськоi MicbKoi ради

(кол Програмноi шасифiкацii видакiв та
крешrryвання мiсцевого бюлжегу)

(наfo{еЕ}ъаш головного розпорядlика кошгiв мiсцевого бюдхеry ) (кол за €.ЩПОУ)

0222l260
2. l0l0000 Управлiння культури Бориспiльськоi MicbKoT ради

(код Програмноi шасифiкачii видакiв та
кредrryвлпlя мiсцевого бюджсry)

1 0l 4040

(найrrеryъшпя вiдIrовiда,ьного вконавця) (код за €.ЩГIО9

105280000004040аJ. 0824 Забезпечення дiяльностi музеТв i виставок
(код Фунщiонаlьноi

шrасифiкачii вилакiв та
крсдтryваlпя бюджеry)

(яаймеЕуваш програми згi,шIо з Тшовою програмною класифiкапiею BrцaKiB та
кредлryванш мiсцевого бюлжсгу)

(код бюджету)

(код Програмноi шасифiкацii видакiв та (код TIпIoBoi прграмноi к.пасифiкацii вядаткiв та

*р"д"aу""*мiсцевогобюджеry) кредтувашмiсцевогобюджgгу)

4. Обся бюдr(sтrФ. призвачеtЫбюдкегвЕ< асцгЕуваЕъ +Цrб00 гривеflь, у mму шслi загаJьЕого фпry,4109600 гршеrь та спецiатьпого фовдl -
4Е000 грцвсш .

5. Пiдсгавд дш вrпФвдшя бю,ркегяоi прграim

форiяlъкоi Tporr++r'1g 2О21-2ЙЗ ров" зsтв€рдЁева рЬеiвш ЬряспЬьсч_о_t_мiс]коi рqщ вИ 24, 12,2020 Лs4З-З-УIП, рiдеЕся ЬрисЕilБсъrd мiсБюI рs;Е "Про бюджет

ЬЬiпЙп""ооi"Ъi*оТrtрimрiальябТгроlоллйzoni ''laъ.tz.zoztлslз9?-l6-УЩЕохезMiEic.I€pc-lвsщiфровоiФаясфрмац'iybpailErЛi67rИ07,05,2С20р,,"Про
залвсрщешя меmд"о вtвЕач€Еr' H&Icxmocтi бюдsgтвоI ФоIраrл,r до cttspE iЕфрматЕзsцif',

6. Щiлi державноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реа"liзаIIiя бюджетноi програ,мIl

L(iль лержавноТ полiтикиj\b

зlп

l забезпеqеrоп створеtЕя валеrd{д умов д|я свобощ тт9рчосгi. DirБвоm розвитку кулry



7. Мета бюджегпоi чрограrш

:УУ jr::it_YУ_ЧУj1Зh*"Ф Д.ХОМОЦ ry_JБryрЕо-освiпьоЦ науково-дослiщЕrФ фоццовоI, видаЕмчоl, р€ставрацifuоiробощ rомЕIеrýъФfrя музсйiпD(зlорш, зшучсш, гроxqдя др яабзЕ Еацiояа.,ЕвоТ i cвiToвoi iсmрвrО-куrБт,рЕоi сm цIпФ
8. Завдашя бюдсrвоi прграrrи

надбання нафi (розвиток i музеiЪ), забезпечення виставковою дiяльнiстю

9. Напрями використalння бюджетних коштiв

Ns
зlп Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 )

3 4 5
l забезпечення дiяльностi музеiЪ з 899 600 48 000 з 947 600
2 видатки в сферi iнформатизацii 10 000 0 l0 000
J Археологiчнi дослiдження Древньорусько|9 Городица 200 000 0 200 000

Усього 4 l09 б00 48 000 4 l57 б00

10. Перелiк мiсцевих / регiональних прогр€lп{, що виконуються у скJIадi бюджетноi програл,{и

N9

з/п Найпиенування мiсцевоТ / регiональноi програми Загальний фонд Спецiальrптйr фонд

гривень

Усьогс
l ,,

3 4 5
l комг[пексна програма розвитку гапузi культури БориспiльськоТ MicbKoi територiальноi гроп{ади на 202 1.202З роки 4 109 60с 48 000 4 15,7

4 109 б00 48 000 4 l57
1 1. Результативнi пок€tзники бюджетноi програми

Ns
з/п показники Одиниця вшuiру ,Щжерело

iнформацiт Загальний фонд *"--"r* ф"* Усього
l ) 3 1 к
l затрат

2,00

-- 

2L50
ппп эппкiлькiсть установ од.

середне число окJIадlв од. штатаний ппп ,п ýп
обсяг видаткiв на оплату посJryг в сферi iнформатизацiТ грн. l0 0оо оп ппп
витрати на qрхеологiчнi дослiдження грн. кошторис 200 000 00 onn

7 продукту
кшькlсть проведених виставок од книга реестрацiТ 29,00 0,00 29,00
кiлькiсть екскурсiй од. книга ресстрацiТ l l0,00 0,00 l l0.00
KUIbKlcTb експонатlв тис.од. )I'f/рнал облiку 4l,90 0,00 4l,90

мережа установ

кошторис 1о



l 2 3 1 5 6 7

к|,лькlсть вrдвlдувачrв осiб книга реестрацtl l l 000,00 0,00 l1 000,00
кiлькiсть оlриманID( послуг, якi вiдносяться до посJryг сфери
iнформатизацii од. розрахунок 10,00 0,00 l0,00

кiлькiсть отриманих археологiчних посJryг од. план l,00 0,00 1.00
3 ефеrсшвностi

середIu{ BapTicTb одного квитка грн. розрахуцок l5,00 0,00 15,00
середнi витрати на оплату посJIуг в сферi iнформатизацii', в мiсяць грн. розрахунок 8зз,00 0,00 83з.00
середшI BapTicTb археологiчнrл< дослiджень гDн. розрахунок 200 000.00 0,00 200 000,00

4 якостl

дiнамика збiльшення виставок у rrлановому перiодi вiдповiдно до
показника попеDеднього пепiоду

вiдс. розрахунок 3,00 0,00 3,00

вiдсоток забезпечеrтrrя зашlадiв культури послугами в сферi
iнформатизацiТ вiдс. розрахунок l00,00 0,00 l00.00

вiдсоток освоення коштiв вiдс. розрf}ноц 100.00 0,00 l00,00

В.о.начальника управлiння

ПОГОДКЕНО:
{ч,1

J

Фiнансове управлiння БМР

Начальник управлiння

17.01.2022 р.

м.п.

:;\
?"*\\

л !,т 1.'1!
-ý ];/,

\э:х
\\уr"_ ;tф:?

i{

Свiтлана ЗАеЦЬ
---д""d- (iвiцiшl/iнiцiш, грiзвпще)




