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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
26 серпня 2014 року J\Ъ 8Зб
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року JЪ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

вiддiл кчльтчпи i
(наfшrленуванIul головного розпорядника

Лиманськоi MicbKoi ради Донецькоi областi
коштiв

Jg as. аю/9

Вiддiл культчри i туризму ЛиманськоТ MicbKoi ради Донецькоi областi
(наiшенраншI головцого розпорядника)

Вiддiл кvльтуtrrи i туризм}, Лиманськоi MicbKoi ради Донецькоi областi
(наiшrенуваншI головного розпорядншса)

)
Ns v

Паспорт
-бюджетноi прdграми мiсцевого бюджету на 2019 piK

1

2.

1000000
(коД)

1010000
(код)

з, 1010160
(наiпrленуваrшя бюджетноi програми)

(код)

4. Обсяг бюджgпIйх призначень / бюдкетrшх аспгrryъаш - 8l7 266.00 гривепъ, у Тому .rислi зага,ъЕого фоцд/ - 817 266.00 гривевь та спецiа,ъпого
фонл5i 0 гривевь.
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1.

Бюджетний кодекс УкраiЪи (закон УкраiЪи вiд 08.07.2010 року J\Ъ245-fV). (зi змiнами):
Закон УкраiЪи "Про к}zльачр}z" (14.12.2010 року NЬ 2778-[V):
Iъказ МiнiстеDсtво фiЕаiсiв УIсоаiiхr вiд 29.12.2002 оокч Nс 1098 "поо паспоЕги бюджетяоi lюоm&пrll (зi змiЕами').
Наказ МiяiстеDства бiяаясЪ УкDsihи 26.08,2014 Dotlv N9 8Зб "ПDо деякi ш,frаЕr, заrфqЕ4дц€!fiд jра iльового методч склад
мiсцевих бюФкегь" (зi змiнаФ.r):
ЗакоЕ УкDsi'ви "ПDо ФIулбу в оDцgqддiсцевоф сФrовDr4ваIflrя" вiд 07.
Гlоgганова lGбiнегч МiяiстDiв УкDsiюа вiд 09.0З.06 Л9 268 "ПDо чпоDядкtъаfiя qпrvсгаъв m WoB отцати пDадi пDацiвникЪ алаDаry оDrавiв вrоФкавчоТ влад}r
оогавiвпооrуоа@
РiшеяIrя Micbкoi Da.mr вiд 20.12.2018 DoKv fi97/58-2742 "Поо бюDкег JIимацськоi об'ешмоi теDиюрiащцоi'гDомади Еа 2019 DiK"
}tg 7/63-3226- цiд2аOЕ2q!9 ра!ýL}Фzба3!04

6. Щiлi ,пeprrcaBнoi пол.iтlлса. на доспuеввя я(ю( сцр.дловаца реалiзацiя бюдкетвоТ програми

Jtlb з/п Щiль державноi полiтики

Управлiння закJIадами культури, якi належать JIиманськiй ОТЦ органiзацй lx матерiально-технiчного та фiнансового забезпечення.

Нsдаюlя допомоги закладам куJБтури у проюдеIllri ýдБт}?яG.маоовоi m кJаътrрцо-освiтЕоi робоги серед насёлошrя, poбBt{Tlry хяФtоБоi
творчосгi та аматýрсьIФго мистецгва.
Сприяшrr збережевЕю кульцтцоi спадцйlц традtцiй Irapoдroi Iчльтурц oxopoBi пам'яmк icTopii та KyJrьrypr, впроваджеш{о в поб}т новш(
обрялiв.

CTBopeEIx умов для творчою розыmry ос-обЕстостi, пiдвщеrшя Igаьтl,рвою рЬщ есrетппrою вrо<оваши громадяI, задоволеЕlra ýTtbry?яID(
пог?еб УкраТIrсьюIо Еароry, розы.тку заоъдЬ цльý/ри ЕезмеrкФ вiл форм вlвсвосгi заrryчеяЕя до сфери ryтБýти iявесмцfi, rоmЬ вiд
яадаЕlrl ппsтнm( послуц блаюдiftлщгва, irплоl не зборояеrпо< заr<окодавством дкере.rr.

5. Реалiзацiя основних напрямiв державноТ полiтики в галузi туризму, прiоритsтних напрямiв розвитку туризNry в регiонi.

7. Мета бюджетноi програruи: Керiвницгво i управлiння у сферi кульryри i туризму

8. Завдання бюджетноi програми

Ns з/п Заздання

1 : Зцiйснешш вiддiлом культури i ryризму Лиманськоi MicbKoi ради наданцх законодавством повнова:кень у вiдповiднiй сферi

2.

3

4.

,1
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9, Напрпли використання бюджетних коштiв

Ns з/п Напрями використання бюджетних коштiв

1 2

гривень

Зага-ltьний фонд Спецiальний фонд Усього

a
J 4 ,i9 ..,}}

1 Здiйснення вiмiлом культури i ryризму ЛиманськоТ MicbKoT

ради наданю( законодавством повновuDкень у вiдповiднiй сферi
817 266,00

Усього 817 266,00

10. Перелiк мiсцевих/регiона:rьних програм, що викон}.ються у скJIадi бюджетноi програtr,tи

Jф з/п

0 817 2б6,00

0 817 266,00

гривеЕь

Зага-rrьний фонд Спецiальний фонд Усього

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

:,;i, ,,,}i
:,j:-. , -: 

.:* -i

, -,::],

'],'
"- .:.{

Усього

11. Результативнi показники бюджетноТ програми

J\ъ

з/п
Показник

1 затрат

1.1 обсяг видаткiв

Найменування мiсцевоr/регiонатrьноi
прогрzlNIи

Одиниця
вимiру

грн.

54aJz1

l 654з2

,I[2керело
rнформацr1

Кошторис на20|9
piK

,7

08l7 266,00 817 266,00



1.2. кiлькiсть Iцтатних одиниць

2 продукгу

2.| кiлькiсть отрlшtаних листЬ, звернень, зzяв, скарг

2.2. кiлькiсть прийнятrлс нормативно-правових aKTiB

3 ефективностi

з.1 витрати на утримаIIнJI однiеТ штатноi одиницi

з,2.
кiлькiсть виконаних листiв, звернень, заяв, скарг на
одного працiвника

J.J
кiлькiсть прийнятrш нормативЕо-правових актЬ на
одного працiвнIfiа

од. Штатtrий розпис 3

0

0J

шт.

шт.

грн.

шт.

шт.

,Щан,i з первинного
облiку

Щанi з первинного
облiку

Щанi з первинного
облiку

Щанi з первинного
облiку

,Щанi з первинного
облiку

розрахунок

розрахунок

б80

585

2,72 422,00

227

l95

100

100

(пiдпис)

0

0

0

0

0

Н.В. Роменська

Т.В. Пилипенко

680

585

2,72 422,00

227

195

l00

100

4 якостl

4.|. Вiдсоток опрацьованих листiв, звернень, скарг, заяв уо

4.2. Вiдсоток оцрацьованих нормативно-правових aKTiB %

Начальник вiддiлу культури i туризму Лиманськоi
MicbKoi ради Донецькоi областi

управлiння Лиманськоi мiськоi
областi / заступник начЕIльника

ЛиманськоТ MicbKoi ради

0

0

{1 л

,n2,nr/'
(пiдйс)

9 оа доl9



JI и MAtICbttA h4 lC.btiA рл/lА /(()н EIlblt()l' ()БJIAC],I

l]l/tдI.п ку.л b],yI)14 I тури:]N,Iу

!l А tr( А } .N'lr'lt)-tl;t

Вiд 29 сер].Iня 2019 р.
l1po затверд)t(е].l[iя п асгIорту
бюдлtетtiих п,рогрilм на 20l9 piK
в rlовiйt редаrкцiТ

]JiдrroBiitгltl ло l lрави"lr скJlадання пасlr<lр,гiв бtоi_lлtеl,них lIpt)l,paM ,r,tictltBtlx
бюJ(lrtе,гiв зiI,Il}ерll)i(ених Hat(a:]oM MiHicтepc,гl]t} (эiHaHciB Украiни 26.08.20l4 Л! ВЗб KI lptl
:]еяlti tlиl,aHtIrl зtuipoBaJ{)KeI;IJrl tlрогрllл4I-tt,l-1ti. tьt,lвt,lго N,Iе,гоl(у сitllадiаl]lIrI га i]иi(онzl.]]l]lrl

п,liclleBtrx бю2lrrсеriв> (у релаrttцii FIаIIаз)/ Мiгliсr:ерст,ва фiгrансiв Уrtраiltи rзi,ц l5.11.20l8p.
Л9 908). pilltetllзя J[иманськоi MicbKclT ради вiл 20.12.20iB ЛЬ7/58-2142 "Про бюд;ttет
J hтrrцансl,ttоi об' с,цн аноi териr.,орiальноТ гроlvlади i-ra 20 1 9 pi к"

l lA liA j },l(}

1. Затверltи,ги ],tacllopT бK1,1(;lcc,lltoT tlроl-рами 1.1a 2019 piK Bi;uli,r) i{yj]b,t]} рLI l

туризNiу JIиманськоi MicbttoT рали f{oHerlbKclT об.ltас t,i Lttl Kl iКL}i{ l 0 ] 0 l 6()

кКерiвгlиI{твсl iугlрав.;riння 1,BiдttclBi;tHii.i ccPepi у ш,tiсr:ах (лriс,га Клrсrзzi). ceJIt4Illax. ceJlax.
об'сднеtлt1,1х l]ери,г()рiальнttх гроN,lаj(ах))" t]1.1кJtаFtши йtll,о в ttоrзil)i pc;laKlliT,

о
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