
ЗАТВЕРД(EНО
Наt<аз Мiнiсорсrвв фiнансiв УlраТни
26сэрпня2014роlry М8Зб
(у редак1iТ наЕау Мiнiстgрсrвэ фiнансiв УФаiни
вИ 29 rрудня 2018 року М 12О9}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчIй доrумеIrт

Управлiшrя культури Бориспiльськоi MicbKoi ради

(наймеЕуванш головного розпорядника

кошiв мiсцевого бюджегу )

l'1.01.2022 р. Nч l0

Паспорт

1. l000000

бюдлсетноi програмп мiсцевого бюджеry на 2022 piK

Управлir+rя культури БориспiльськоТ MicbKoi ради 0222|260(код Програмноi класифмцii вилаткiв та
кредrryвашя мiсчевого бюлжеrу)

(наймеЕуваш головного розпоряднжа коlшiв мiсцевого бюдж*у ) (кодзае.ЩПО9

0222|260
2, l0l0000 Управлiння культури Бориспiльськоi мiськоi ради

(кол Продрцrоi оr""ифimцii впдакiв та
кредтryваrrrя мiсцевого бюджсrу)

(наfuиенувашя вi.цlовiдаrьного вжонавrц)

J.

(код за €.ryПоУ)

l0l4030 40з0 0824 Забезпечення дiяльностi бiблiотек
(код Програмноi кrrасифiкацii видажiв та (код Тlловоi прграмноi шасифiкацii видаткiв такредrrryваmмiсчеюгобюджсту) щrcдп}ъашмiсцевогобюджиу)

(код Фужцiональноi
шасифiкацii видакiв та
крелиryванш бюлжеry)

(наймеrrуваш
l 0528000000

програми згiдlо з Тшовою програмною шаспфiкiцiЙ видЙiта (код бюджеry)
кредитуваш мiсцевого бюджеry)

4. Об9п бюдкетпПr призпачевь/бюдкегmок acmEyBalrb -6!?З2OQ грхвФБ , у тОму чпслi залальногО фовдl .- 6173700 гРIвеIъ та спецiаrтьп:rго ФоIщ, - qгрп8€Е .

5. fIйсгавЕ дJrя вков rяя бюдкgгвоi програrд{
Ковсттгуцiя УхФаiш, 'Бюд€ld КодЁrс yкpaftпr', ЗакоЕ yкpaiE (Про бiблiотЕм i бiблiоr€чну сФsцD, по,rожоЕл ''Пр ущац,riIЕIя хультур, Борпспi,Бськоl MicbKol ра,щ''

шФовоi тлrcфрхацii УrФ&iш 
'фб7 

вИ О?.05.2020 р., 'Пр lsтsерцешя мйl)щ(п вФЕsчеЕ{ Iraпe*Eocтi бюдкспrоlпроrрапiи до сфрЕ iвфрмапв trf',

б. Щiлi держilвноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програ.ми



7, Мflа бюдксшоi проградlп

ocDiTE

8. Завдашя бюдх(сгвоi пргра!ш
Ns
з/п

Завдання

l

9. Напрями використання бюджетних коштiв
гривень

}I9

зlrl
Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5

l забезпечення дiяльностi центролiзованоi бiблiотечноi системи 6 lбз 700 0 6 lбз 700

2 видатки в сферi iнформатизацii l0 000 0 l0 000

Усього б l73 0 6 l73 700

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програIи, що виконуються у скJIадi бюрrсетноi програrlи

Спецiалыrий фонд

6 17з 70с

Ns
з/п

Найменування мiсцевоi i регiональноi програми Зага.lr

l ,

1 Компrrексна прогрiltvrа розвитку гатryзi культури Бориспiльськоi MicbKoT територiальноТ гро,мади на 2021-2023 рс;tи
Усього

'6 
1?3 ?00

; ir] ?00

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

Ns
зlп

показники Одиниця вимiру ,Щжерело
iнформачiТ

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4 5 6 7

l затрат
середн€ число окпадiв (ставок) спецiалiстiв од. штатниLl Dозпис з 8,75 0,00 38,75

кiлькiсть установ (бiблiотек) од. мережа l,00 0,00 1,00

обсяг видаткiв на оп,rату послуг iнформатизачii грн. кошторис l0 000.00 0,00 l0 000,00

1 продукry
бiблiотечний фонд тис.грн. книга ре€страцlи 95,00 0,00 95,00

число читачlв тис.осiб книга реестращи l 1,00 0,00 l 1,00

кiлькiсть книговидач од. книга реестрацlL{ l75 060,00 0,00 175 060,00

кiлькiстьотриманI]D( послуг. якi вiдносяться до сфери пос.lryг од. договора, акти l5.00 0,00 15,00



I 2 3 4 5 6 7

iнформатизацiТ

3 ефективностi
кiлькiсть кrцлговидач на одного працiвника (ставку) од. розрахунок 4 607.00 0,00 4 607,00
середнi витрати на оплату посJIуг iнформатизацii в мiсяць грн, розрахунок 833,00 0,00 8зз,00

4 якостl
_....л..:..л лR:-- ---л----- ._:_- -_лл-:луrпсрr r п4 JUUrьшЕfl fl )t KlJlbKUL; l l книl Uвилач у lllaHOIJ{JMy lrерlОДl
вiдповiдно до фактtтчного покtвника попереднього пепiодч

вtдс. розрахунок 1,00 0,00 1,00

вiдсоток забезпечеIшя закJIаду культури послуrами в сферi
iнформатизацii Вlдс. розрiDýунок,?- ,/l ll

l00,00 0о0 l00.00

В.о.начальпика управлiння

ПОГО!ЖЕНО:

.Шtl,t, ольгаБоРИсЕнко
(i нiцiult/iнiцiш, прiзвище)

Фiнансове управлiння БМР

Начальник управлiння

17.01.2022 р.

м.п.

Свiтлана ЗА€ЦЬ
(iяiцiшп/iкiцiш, прiзвище)




