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вiд 29 грудня 2018 року NЬ 1209)

Вiддiл кчпьтчDи i, тчпизмч
(наfuленуванIu головного розпорядника

Лиманськоi йiськоi ради ДонецькоТ областi
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Паспорт
бюджетноi програмй мiсцевого бюджету на 2019 piK

(найо,rещъанIuI головного розпорядника)

_. Вiддiтrдудътури i туризму Лиманськоi MicbKoi ради Донецькоi областi
(наfurленування головного розпорядника)

1. l000000
(код)

l!]!0a0
(кол)

1014082_
(коД)

а829
(кФквк)

,"i .4.. ;. :j:'

)

J Iншi заходи в галчзi кч:щ,тиэи i мистецтва
(наiшенування бюджетпоi програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1167200,00 гривень, у тому числi загального фонду
спецiа_гlьного фонду 1 200,00 гривень.

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

Конституцiя УкраiЪи (Закоя УкраiЪи вiд 28.06.1996 J\Ъ254l9б. зi змiнами та доповненнями):
Еппхетгий rлпрrг VипqiЪrл /?qrпц VrпаiЪlл оiп OQ л1 1пl д Мо?Дý_Т\/ зl змlнами та -л-л-,,-,,,,-.,,,\.
Закон УкраiЪи "Про \ульт.уру't (14.12.2010р. Nq2778-JV. зi змiнами та доповненнями):
Наказ МФУ вiд 29.12,2002р. Ng 1098. l'Про паспорти бюджетноi програми". зi змiнами:
Наказ Мiнфiну Nb 908 вiд 15.1t.20l8p.:

0.|2,20t

1166000.00 гривень та
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Jtlb з/п

Вiдзначення державних та професiйнlш свят, ювiлейпих та пам'ятнlдt дат,

7. Мета програми:

Iнформування i задоволення творчих потреб iHTepeciB громадян, ix естетичне виховання, розвиток та збагачення дrховного потенцiалу

8. Завдання бюджетноТ програtrли

Ns з/п

1 Iнформуванrrя i задоволешш творчих потреб iHTepeciB громадян, iх естетичне виховання, розвиток та збагаченIIJI духовного потенцrаJцi

9. Напрями використання бюджетних коштiв цривеIIь

Jrlb з/п, Напрями бюджетних коштiв ti , Загапьний фонд l, Спецiальний фонл Усього

1 2
a
J 4 5

1 Iнформування
громадян, Тх

1166000,00 1200,00 1167200,00

д)rховного потенцrаIry

Усього 1166000,00 1200,00 1167200,00

10. Перелiк мiсцевих/регiона-тlьних програм, що виконуються у складi бюджетноi програми гривеIIь

i задоволення творчих потреб irrTepeciB

естетичне виховання, розвиток та збагачення

Jt з/п

54J21

Програма економiчного i соцiального

розвитку ЛиманськоТ обеднаноТ
територiальноТ громади на 201,9 piK та 1166000,00

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1

1166000,00

ocHoBHi напрямки розвитку на 2020 i 2021'
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l 11. Результативнi показники бюджетноI програми

Видатки на проведення кульryрно-мистецьких

заходiв

2 продукт

N9

зlп

1

1

Одиниця
вимiру

грн

од.

грн.

вiдс.

,Щжерело
iнформацiТ

Кошторис на 2019

piK

план

3агальний
'фонд

1166000,00

Спецi,альний

Фонд

1200,00

0,00

-:, 74
2.1, Кiлькiсть заходiв

з

4

Ефективнiсть

Якiсть

3.1. Середнi витрати на проведення одного заходу

Щи на MlKa збiл ,цJен ня кiлькостi заходiв в план овому

@-ц
(пiдпис)

Н.В. Роменська

Т.В. Пилипенко

заходiв

. ,, ;,15756,76

Розрахунок , ' 100,00ь

перiодi по вiдношенню

попереднього перiоду
до фактич ного показни ка

Начальник вiддiлу культури 1 туризму лиманськот

областi

улравлiння Лиманськоi MicbKoi
/ заступник Еачальника

Лимаrrськоi M_icbKoi ради

J-,/,
-вlМ

:,:] ,,

:i



'пимАtlськА MlCbItA рл/tд /(()r{ЕIlькоТ ()БлАс],l

llI/l/UJI I{yJtb,l,y г,L| I l,ури.Jму

{l z\ l{ А _t .\q 55-tl;t

Вiд 29 серпня 2019 р.
Гlро затверд}кення паспорту
бюдrttетних програм на 2019 piK
в гltltзiй редакrtiТ

IJiдttotзi:lHcl ilo J Iрави.lr cKJia/laFIIIrl пасгtорт,iв бiолrttетних lIрогl)ам r,Iiсllевих
бro::trtteT,iB за,гверд)l(енI4х наказоrr,l Miгticl,elrcT,tзit (эiHalrciB УrtраТни 26.08.2014 N9 В3б <<Ilрil

деякi lllпання заIIроваджеFIня гJрограмнсr-цi.ltьовогсl Nle],o/ly сIсlаданIIя,га виконаtIj]я
мiсl{евих бкlдлсе,riв,, (у р"дuкцiТ нака:]), Mitricтepcl]l]ui фiнагrсiв Украiнl,r вiд l5.11.201Bp.
Лs 908), рiшtеriня ЛимансьttоТ MicbKtli pa,l1la Bi:t 20.12.20I8 N!7/5B-2142 "Ilptl бlt,1,1цлсе,г

Липданськоi об'еднаt*оТ територiа;lьгtоТ l,ро\4али на 20l9 piK"

llAliAJ}/lt}

l. Затверли-ги паспорт бю/(llсе,гноТ проl,раNlи на 20J9 piK lзi2lдli"ц1, ку"lrьтури l

турLrзм}, J[ипrIагtськоТ л,tiсьltоТрали ЩoHeltbtcol clб;tac,r,i гlо Kl IKBK 10140В2 <Iншri зах0,11Ll

в га.ltузi куль,l,}/р1,I i мtистецтва)). виtilавIIi14 йоl,о lз ttовiй peдaKuiT.
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