
(,----! ' :

,.,lli;i :li. ]: 
j

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
26 серпня 2014 року Ns 836
(у редакцii цакrву MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
ъiд 29 грудня 2018 року ]ф 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докlмент

Вiддiл кчльтуDи i туризму
(наЙrленуванIUI головного розпорядника

лиманськоi Micbkoi ради Донецькоi областi
коштlв бюлжеry)

}lb ýЦ-щ/"о/g

1 1000000
(код)

1010000
(коД)

101 81
(код)

0829
(кФквк)

\

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

вiддiл культyри i туризму Лиманськоi Micbkoi ради Донецькоi областi
(Hafu,reHyBaHIuI головного розпорядника)

вiддiл культуDи i туризму Лиманськоi Micbkoi ради Донецькоi областi
(найменуванIuI головного розпорядника)

забезпечення лiяльностi iнших заклалiв в галчзi культуDи i мистецтва
(найменування бюджетноi програми)

2.

J

ло л1 a п л т\глa 45-T\r зl ;л-л_--л-*.-.,,,\та
Закон УкраiЪи "Про цультуру" (14.12.2010р. Nq2778-rV. зi змiнами та доповненнями):
Наказ МФУ вiд 29.12.2002р. J\b l098. "Про паспорти бюджетноi програми'l. зi змiнами:



та
результатiв ix виконання для мiсцевих бюджетiв в гаlг_r,зi ккультуры (01.10.2010NЬ1150/41):
Наказ MiHicTencTBa фiHaHciB УкпаiЪи Nq 908 в,lп 15.11 2-018n

08.2014 та
мiсцевих бюджетiв". зi змiнами:

i з1

року J\Ъ7l67-3804

6. I]iлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програrrли

Ns з/п L{iль держ.tвноi полiтики

1 забезпечення дотриманнrI законодавства украiни при здlисненнr органiзацiТ господарських операцiй та lx доцiльностю, наявнlстю рухом

,t

маина зобов
7. Мета бюджетноi програми: Пiдтримка та розвиток культурно-освiтнiх заходiв

8. Завдання бюджетноi програми

Jt з/п Завдання

1 Пiдтримка та розвиток культурно-освiтнiх заходiв, СкJIадання i наданrrя кошторисноi звiтноi, фiнансовоi документацi[ фiнансування установ
культури, згlдно 1з затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштiв

гривень

]ф з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 a
J 4 5

l

1 Пiдтримка та рOзвиток культурно-освiтнiх заходiв, складання i
над{rнЕя кошторисноi, звiтноi, фiнансовоi документацii,
фiнансування установ кульч/ри, згiдно iз затвердженими
кошrторисами

944228,00 0

0

944 228,00

944228,00Усього 944 228,00



: :] :]:. :;-

l0. Перелiк мiсцевих/регiональних програм, що викон},ються у складi бюджетноТ програми

J\b з/п Найменування мiсцевофегiональноi загальний фонд
програми

Усього

11. Результативнi показн и ки бюджетноТ програми

Ns
з/п

Показник Одиниця
вимiру

flжерело
iнформацii

1 затрат

1.1 Обсяг видаткiв
грн.

Кошторис на 2019
piK

гривень

J
5

t.2. Кiлькiсть штатних одиниць

1.з площа адмiнiстративних примiщень

2 продукт

2.L
Кiлькiсть закладiв кульryри iryризму, якi обслуговуе
централiзована бухгалтерiя

i

2.2, Кiлькi сть складених звiтiв працiвни ками бухгалтерii

2.з

од. Штатний розпис

кв.м Технiчний паспорт

од Перел закладiв
кульryри

од. Облiковi данi

од. перелiк paxyHKiB

Облiковi данi

3агальний фонд Спецiальний фонд

944228,0о 0,00

65,5

47

7654321

60

0

6

Усього

944 228,0о

65,5

47

165

0

0

0
3

3.1. Кiлькiсть складених звiтi в на одного працiвника од

з8 з8



з.2, Кiлькiсть paxyHKiB на одного працiвника

4 якlсть

од.

вiдс.

Облiковi данi

Розрахунок

0

0

6

4,L Вiдсоток виконаних звiтiв у загальнiЙ кiлькостi

Нача.rrьник вiддirrу культури i ryризму Лимаrrськоi
MicbKoi ради Донецькоi областi

Начальник фiнансового уrrравлiння Лиманськоi MicbKoi

ради ,Щонецькоi областi / заступник начапьЕика
Лиманськоi мiськоi ради

ов. 2о/9

100 100

ffiф ,ii,

::.],:.i]:] ']r|

(-- (пiдпис)
Н.В. Роменська

Т.В. Пилипенко
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.jlимАнськд м lCbltA рА/tА /l()1-1 EI (bI(oT ()Б.лАс],I

Rlлlцl.л liу.пь,l,ури I т,уризN4у

ll :\ lt А } .N1] S4-rllt

Вiд 29 серпня 20l9 р.
Про за,гверд)I(ення паспорту
бюджетних програlм на 2019 piK
в ttовiй редакrtiТ

I]iдлrсlвi;tно до l1рави,lr cKJlalilallIlrt Llztсttор,гiв бкlдritетних IlрOграý4 lдicrietзtlx
бкlд;ttстitз затвсрд)кенI4х l-{аказоrчr Мiглiс,герсз:ва фiнансiв УкраТtли 26.0B.20l4 ЛГ! ВЗб <<lIpo

де;tкi tli,Il]iiFli-lя здrIровs/i()кеIJIlя IIрограN,rнtl-Lli:tьоlзоt,tl ме,го/l\/ сt{jlаланнrI Tal викона}I}lя
п,tiсl]еtзих бюдхсеr:iвu (у р"дuкlliТ гtаказч Мir-liс,герс:гва фiнаriсiв Yrtpaitllt Bi;t l_ý.li.201Bp.
ЛЪ 908), рiшегtня J-[иманськоТ MicbKtli радr.r вiд 20.12.20l8 М7/5В-2]42 "llpo бtоi(хtеl,
ЛиманськоТ об'сднаноi теритсrрiальлrоТ I,ро\4аl|Iи lla 2019 piK"

}lАКАЗУЮ:

l. Затвер,rити паспор,г бкlлrrtеtноl' lIр()l,раN{и на 20l9 piK вiллi.rу к\Jlьтури i

туризму ЛимансьttоТ Micr,KoT рад].t Щонецькоi областi по КГIКВК l 0l40B 1

<Забезпеченilяt лiя.lrьност:i iншtих закладiв в га"rтузi культури i мисlгецтва)). виклавritи йогсl
в новiй редzrкrtiТ.

IJачtlльник вiлj{i;tv Il.В. РоьцеIIclэl(i:l


