
ЗАТВЕРШЕНО
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(у рqдащrr наl€sу MHk epcTEa Ф}€}кЯ Уryбr}и
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ЗАТВЕРД2КЕНО
IIаказ / розпорядчd документ

Уцравlliшя IryJIьтурп БориспЬськоi MicbKoi рqщ

;рп)к€но
,];:нi:т9:сiза (pii

.:ня 201 8 Dof;

(HafurerryMш юловноm рсJпоря.щrика

KolrrTiB хiсцевого блолrеrу )

1'1.01.2a22 р. М 10

бюджсrrпоi програмш мiсцевOго бюджету на 2022 piK

1. 02221260

Паспорт

l000000 Управлirтrя куJIьтури Бориспiльськоi MicbKoT раци

2.

(код Прграrffоi rласпфiхацii впдагкЬ та
кремryвашя мiсцевого бtоддсrу)

1010оо0

(mtgсяувпr mлgшо|ý рошордщкошЬ цiсцсвою бОдСту )

Ущашriшя куJБтурЕ Бщпспirьськоi MicbKoi ра,щ

(rодза€,ЩПОУ)

02221260

(код Прогршяоi rcцфiпцii впдакЬ та
кре,щгуваш мiсцевого бюдхеry)

(наhдепуваш вi,щовiда:ьного вжонавця) (код за е,ЩПО9

з. 101aо60 4обо 0828 з!6"urrочбmя дiяJЕлосri паJrаць ,___:r,m, rультуец rдубiв, 10528000000,,.ffiiв пtfriпm в iш( клчбIп rsmrriв
(Едrьсрваrrфьdш;r-,*,,-@ (,еЕlйбФавiЖ,жffi,-"*,ш**"a"п (щбьаry)

ryашушtdпшfuвrу) Ф.дryшшФбDЕту) ,р"д,iу-й о,._,уl

4. обqп бlожетшor првпачеш,/6юдхесшх асlпт}ъа.Е -!З850б00 гршсвь , у mму числi заташяого фопдz - !JбOб00 гривсвь та спецiа,ъпого фовдi -
200000 грш€!s .

5. Пiдставп дtя в8dвавня бюдегuоi програлш

Йоlшш ворясп;mсьrЬт xicжoI рqщ вИ 24.12.2020 J{фЗ-З-ИII, рiп€Е, ЬриспilЕськоl MicbKoi радr "Про бющФ Бориспi'Бскоi MicbKoT TepiтopiaJmroi rрм4Щ Еа 2022 pix" вЬ
z+. tz.zozt мtзрz-lаУШ, mвз MiвiФtpcrвa щфовоi танформýцil Украiшi rФ67 вiд 07.05.2020 р., 'TIро затвердr€ж, меIодпс,l ввЕsчеIдя Eart€шocтi бюдкеIяоl програDш до
сфФЕ iк}ормотtФ.цir

JYs

з/п t
Щiль державноТ полiтики

1 забезOечеtG, ствоDевм яалежш умов jцr'свободi творчостi. вLпьвоm розвr.*у культурпо-r-сrеФ** 
'.роц.сiu 'а 

самолi"л"rоi



}lb

зlп
Завдання

l забезпечеr+Iя органiзацij Lrzлы_rrрного дозвi-тшя населешц i змiцнсrпrя кульТУрнll'r т_РаДИЦii

9. Напрями використання бюджетних коштiв
Фивень

J{s

зlп
Наrтрлrrи використzlння бюджетrтоr коштЬ Загальний фонд Спечiапьlпй фоlц Усього

1 ) 3 4 5

1 наданюI посJIуг з органiзафi куJьтурного дозвi-тшя Еаселення lJ o4U oUU /UU UUU
la одл aлл
l J oZ+U otr(]

2 видатки в сферi iнформатизацiТ l0 000 0 l0 000

Усього 13 б50 б00 200 000 lз 850 б00

10. Перелiк мiсцевих / регiональних прогр€llvl, що виконуються у скJIадi бюджетноi програlчrи

Фивень

Ns
з/п

Наftrrенуваr*rя мiсцевоi / регiонапьноТ програми Зага.llьний фонд Спецiальни_й фонд Усього

1
,, 3 4 5

l Комrшексна проrрап{а розвишry гаlryзi rryJьтури БориспiльськоТ мiськоi територiальноI громади па2021.-202З роки 1з 650 600 2с0 000 lз 850 бOс

Усього 13 650 600 200 000 13 850 600

1 l. Резулътативнi пока:}ники бюджешrоi програми

Ns
зiп

показrптки Одшшшдя Blпtipy Щжерело
iнформацii

Загшrьний фонд Спецiальrплй фонд Усього

1
,, 3 4 5 6 1

1 затрат
кiлькiсть установ у тому числi пшrацЬ од. мережа установ l8,00 0,00 l8.00

обсяг видаткЬ на оIIлату посJryг в сферi iнформатлвачiТ грн. кошторис 10 000,00 0.00 ln плл лл

2 продукгу
кiлькiсть вi,щiдrвачЬ - усього осiб журнаJI реестрацiТ 13 500,00 l0з,00 13 60з,00

кiлькiсть заходЬ, якi забезпечують органiзацiю куJътурного
дозвi.tшlя населення

од. кшtендарtлй план заходiв 75,00 0,00 75,00

кiлькiсть послуг, якi вiдносяться до сфери посJryг iнформатизацii од. розрахунок l0,00 0,00 l0,00

3 ефеrсгпвностi

середнi витрати на проведешц одного зzlхо.ry грн. розрtlхунок l81 875,00 2 661.00 l84 542,00

середнi витрати на оплату посJIуг в сферi iнформатизафТ в мiсяць грн. розрtlхунок 8з3.00 0,00 83з,00



) 3 4 5 6
,|

l

4 ' ] l tli:,:ocTlякостl
вlдс. 2,00 0,00vi]crTl 2,00

розр9ц|нок l00,00 /i.iil.: 0,00 l00,00

В.о.начяльника управлiння

ПОГОlЩ(EНО:

Мlr"r

(пirчrc)

розрtlхунок

вiдс.

Свiтлана ЗАСIФ




