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(наЙr,rенуванIlя головного роЗпорядника
Лиманськоi мiськоi ради Донецькоi областi

коцIтlв бюлжеry),е9,оd,

Паспорт

бюджетноi програМи мiсцевого бюджету на 2019 piK

Вiддiл культури i тчризмч Лимансьщоi MicbKoi ради Донецькоi областi
(наiпr,rенуваr*rя головного розпорядника)
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Довiдка про надходження в натуральнiй формi J$7 вiд 01.03.2019р.. Jrlb 17 вiд 08.04.2019р.. М 41 вiд 09.08.2019Р.

6. Iliлi державноi тrолiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi прогрЕlп{и

JtIb з/п Щiлъ державноi полiтики

Органiзацiя вrдпочинку дозвiлля громадян, задоволення потреби громадян у мистецькому аматорств1,
:,, 

,*''" 
":

1 l чмов дIя

7. Мета бюджетноi програtrли: Надання посrýrг з органiзацii кульryрного дозвiлля населення

8. Завдання бюджетноi програtrли

J,,lb з/п Завдання

1 Забезпечення органiзацiТ культурного дозвi-rrля населенЕя i змiцнення культурних тралицiЙ

9. Напрями використання бюджетних коштiв

Зага-пьний фонд Спецiальний фонд

гривень

'l- :| ,

:l:,l:.

Ns з/п Напрями використаЕня бюджетних коштiв

1 2 J

1 Забезпечення органiзацiТ кульryрнQго дозвilшя населення i
змiцнення кульцФних традицiй

5 674 881,00

Усього 5 674 881,00

10. Перелiк мiсцевих/регiональЕих rrрограI\{, що викон},ються у складi бюджетноI програми

Усього

4

635 289,00

635 289,00

6 з10 170,00

6 з10 170,00

5

гривень
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3агальний

фонд

Спецiальний

Фонд

.l '::

JtIb з/п , Найменування lмiсцевофегiональноi Зага:lьний фонд Спецiальний фонд УсЁого
програми

Усього

11. Результативнi показники бюджетноТ програми

54J21

:r.

N9

зlп
Показник

Одиниця
вимiру

од.

од.

од.

' од,

од.

од.

кв.м

,Щжерело iнформацiТ Усього

71 6543

од.

2

3

10

7

0

0

0

0

0

0

3

7

1-
затрат

1.1. кiлькiсть установ : tсього

1

1.5. кiлькiсть rypTKiB, художньо-аматорських колективiв

1.6. кiлькiсть любительських об'еднань

7.7 середн€ число ставок - усього

1.8. середн€ число ставок керiвних працiвникiв

1.9. середн€ число ставок спецiалiстiв

1.10. середн€ число ставок робiтникiв

1.11. Площа примiщень

7.72,.
видатки на забезпечення дiяльностi палацiв, будинкiв
кульryри, клубiв та iнших закладiв клубного типу-усього

Мережа закладiв кульryри 2о 20

од. Мережа закладiв кульryри

од. Мережа закладiв кульryри 10

од. Мережа закладiв кульryри

3BiT 145 145

3BiT 58 58

Штатний розпис 58,00 0,00 58,00

Штатний розпис t6,75 0,00 ts,l5

Штатний розпис 27,75 0,00 2L,75

Штатний розпис 19,5 0,00 19,5

Технiчний паспорт L4288 !4288

Коштори.с на 2019 pjK
635 289,00 6 31о 170,00

.1, l:

..,L.2. кiлькiсть центрiв кульryри i дозвiлля- усього

1.з. кiлькiсть установ :6удинкiв кульryри- усього ,

L.4, кiлькiсть установ,,клубiв- усього

0

2 продукry

грн. 5 674,881,00
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] осiб

осiб

осiб

од.

грн

грн

шт,

грн.

вiдс.

z.L, кiлькiсть вiдвiдувачiв - усього ' ',

0

0

0

Облiковi данi

Облiковi данi

Облiковi данi

Облiковi данi

Кошторис на 2019 piK

Кошторис на 2019 piK

, Облiковi данi :,: -

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

Розрахунок

--/fu^ ^

Lo4220

з500

100720

1з50

0,00

0,00

з500

L0,57

54,45

420з,62

100,00

Н.В. Роменська

Т.В. Пилипенко

0 !о4220

3500 ,,

100720

1350

152 400,00 152 400,00

37 000,00 з7 000,00

0: 3500

2.2,

2-4.

2.6

2.з. кiлькiсть вiдвiдувачiв - усього у тому числi: безкоштовно

кiл bKicTb заходiв, я Ki забезпечують органiзацiю кульryрного

дозвiлля населення

2.5. плановий обсягдоходiв

плановий обсяг доходiв у тому числi доходи вiд реалiзацii
квиткiв

2,7 кiлькiсть реалiзованих квиткiв , i,- i

3 ефективностi

3.1.
середня BapTicTb одного квитка

з.2. середнi витрати на одного вiдвiдувача

з.з, середнi витрати на проведення одного заходу

4 якостl

динамiка збiльшення вiдвiдувачiв у плановому перiодi

вiдповiдно до фактичного показника попереднього перiоду

грн.

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

10,57

60,55

4674,2

100,00

грн.
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4.t

Начальник вiддiлу культури i туризму Лиманськоi
областi

управлiння Лиманськоi MicbKoi
/ заступник начаJIьника

Лиманськоi мiськоi ради
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Вi:ц 29 серll t-Iя 20 19 р.
I1po затвердI(сl{IIя пас l I0р,г)/

бюдлсетних програм гrа 2019 piK
в llоtзiй редакrtiТ

Вiдпсlвi,цно лсl Прави;r склzlzl1ilн}:Ifl ltacItopтiB бюjllttе:гttl,tх llрOгрirм мiсцев1,1х

бкlдlltетilз за"гверд){ених наказсlп,t Мiнiсr]ерс:гва {эiнансiв УкраТни 26.08.20l4 J\-9 ВЗб <Гlро

деякi lIи,ralHLIJl запровадження IIpoг])aMHt,l-tIiJtl,t-tBtlIil NIеl,ол\, скJlалаI]Llя ,га BI4KOHi1}I]Jrl

мiсцсвих бюдiке,r:ir,> (у редаrrrliТ Ltilкtr:i} Мiлriстерс,гва (liHaHciB УкрtrТrtи Biil J5.11.20l8p.
лг! 908). рiшеrtня J[иманськоТ MicbKoi радlл Biii 20.12.2OlB Л!7i58-2142 "l[po бtrlilхtе,l,

J I илланс bttoТ об' с:днаноТ териr:орi a;lbHoT гро N4il/U4 гrа 2 0 1 9 р i к"

ЕIАКАЗУК):

]. Зlтtлер_]иtи Ilitclrop-l бю,tlltсtIltll'Ilроl ра\lи lllt ]r,llq 1rirt rli.L_ri.ry Ki.l1,1rlrtr i

туризN{у .JIипцапськоТ мiськоi радr.1 /{citletlbKoT об;tас,t,i tttl KI iKl}t{ l014()6()
кЗабезttечення дiя.ltьнос,l,i палаlIitз iбy,,t1,1llKit] Ii),"Iь,г)/ри. клубiв, цегrгрilз,Lt,озlliJt.гllt та illl.tlttx
клr,бtlи- заlсllалiв>. виклавlutt його в tloBiti редаriсцii.

}{а,rальнtаlt в iд:ti;rу ГI.I}. PoMrcHcbltti


