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qовгостроковоrо користувавня згдво

100 ( -10п t

]агальвLй Флькост об'.с s uro потребvють
100 (

1рсдметами, меблями матералами,
пбпlл!,!!ям т. iHFeHTaoeM згi!Ёо ]00 с ]00l

llрчdьання оолаонанвя l преомеmlв



5-5 "Вuхонання iнвесmuцiiнчх (проенmiв) проерам":

5.о "наявнiспь фiнансовuх поруLаень за рфульmаmамч конпрольнuх захоё/€":

пору!]онь поданiй проlрамiза звiтний пýрiод ве виявлевоi

5.7 "Сmан фiнансовоl o|!сцчплlвu'|:

вiдсутня д€бiторська та кредиторФка заборrованосгьi

6. Узагальнбний висrlовок щодо:

.tmчал ьнос m i бюояаmноi лро.рамч
;;;;;;"-;;й;;;;;р;;' 

""Ъ"пЬ""" 
до д,"п""оо палач]в культури проrрама носить апуальний харап6]

офоюп uB носm l аоOяоmноl п роерамu
П;орамою забёзпýсево виконанвя завдань в повномуобсязii

кор!с носmi бюожвпвоl п роерам
Да;а Проrрама забеэпачус'свброння налехних умовдля подальшого розвитку творчих зд]бвост€й васелбнвяi

Оов2оспрововuх Haфio]ll. бюOжапноl лроарамч

Дuроmор ёопарпаввнпу хульrцр! i Фурчзму змР со. Бiлав
l iiц впrfu фал, прьв,ц.)

д о. Hinпiф
(iн]Ф.лйнk!ал, прь9вцо)



fji'T#o^*" *.o**"ц; цодо зд,йсьshня

оцiнки €Фбпивчосгl бюджэтнух проryам

оцlнкА ЕФЕпивнос]|ffi 
"ноt 

n,o"o"l,{

1.--_дgч,-

5,1 "ВUконання бю l<еmноТпроzрам! за напрямамU вuкорчсmання бюdжвmн!х xolumig':

5,2 "Вuконаяня бюомаmНоl про?рамч за Ожереламч наdхоdжень спецiальнаео фонOу":

5 з "Вчконання резульпапUвнuх похазнuкiв бюОжеmноl пра2рам! за напрямамч вuкор!спання бюdнёmнчх коumiв":

за рахlнох rошr в м.цевих бюджет в



]l-аэфюмi ус яапря"" використанвя бюдr€тних koшiв затвордженlпаспорrом бюдяеrнOi рограми

5'4'BuкоВанняпахазнuКiвбюdжеmноiпро2рамчпарiвВяноiзпоказнчкамuлолереdньо2орокУ":

змввьшонвяэарахУноквiдслвостiпотрбоиу2о2опотр9биУпридбанlобладнонняlпрбдм€твдовЙРоковоrокорисrуванвяiзмбньчrбннявидаткiвнапров€дбвнязаходуу



5.5' В uRонанн я iH вес п uцi й н u х ( прое кm i в) п ро,рам " :

5.6 "наявнiспь ф!нансовuх поwuонь за розульmаmамч конпрольнuх захоа/в":

Поруч]6нь по данiЙ ПроФамi за звiтвий порiод нб виявлвноi

6.7 "сmан фiнансоеоl очсчurлlнч":

вiдс}тня дббiторсъкатвкрбдиторськазаборrованосъi

6. Узагмьноний висновок щодо:

iш|plfiTfsel.rsffjкiiiT"oP?p_,Ёy """",.у. 
р"."* iнтброоу насёлвння до дlяльвостlкнотбарту та проsодбння плыово,овзкоч,к,внихэаходlsдля нвзахицоних вбрсr

о ф. хmч вносп l б юOхвп Hol п ро, раu !
;Ё;i;;;;;;;;;;"й;"-"нЪннi завдаьь в повному обсяэi:

lоо!сносf'l а'оохоЙоl opoeFBM я п.ов.д€няя пiльгово_б€зкоUловних збходiв для н€заiицоних вбрсr

fiiН;йЪ;;ii;йБiЁ;Ьр€нiяllалоlfiиху\iовдлянадвнняч:FопослугмбuJкан.]яммlстs,провэд€,

дuрвюпор оопорпаu.нltу 11улфур! iпурчэ,| ЗмР

-{".-r]-Бй'/,,qg#Ы
_____тп**#ffirrcг-



i;frХ',Ъ","" - е"-""""д"ц и цодо здlйсноння

;цнrи оф€пивнобl бюдаетни, програм

otltHKA ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 2020 piK

l 1000000

, 1010000

3. lo14o81
ппквк м6)

4, Мета бюджетноi програми| Утримаllня iнчJихустанов та закладiв к}льтури

5, Оцiнка ефепивностl бюджотноТ п рограми за хриторiями:

5.1 " В ulo н анн я бюФвеmно|' лр о2 ра м ч з а н ап ря м ам ! в uко Pu сm а н ня б юОsеm*::У

5,2"Вчконання бюdяеmноl-лра2рамч за dжерелам! наёхоёмевь слецiальsоео фонOу":

;;;;;;;;*- ".*,""*,юёжеmноi 
про,рамч за н*,*," **::ууу::, ":у



,,i""йiи**,l oot.B щ" *,р"су"*

т-3азвачаються ус]вапрямй виюриfrавня бюдхетниt кош в, затв€рджевjпаспорlом бюдяетноi проrрами

5'4"ВuКонанняпоКазнuкiвбюажеmsоIлроzрамuпорiвняноiзлокаЗнuнамчлопероdньа?ораКу":



5,5 "Вuконання iнвеспruцiйнuх (праe(miB) лро,рам":

5,а "наявнlсmь фtнgнсовuх поручtонь за рвзупьmаmамч хонmрольнuх 3ахоё/€":

пору!]онь по деяiй Профамiэа звiтний пбрiод н€ виявл€но:

5.7 "спан фiнансовоl 0 uc ц! ллlнч " :

вiдсугня дббiто рська та кр€д итор ська з аборго ваноФ]

6. Узаrальнаний висновок щодо:

аmчц ьчо с пl б lo а*g mн ol п ро ер ам u

проФама е акryалыrа дпя подальшоl рбэпЁвц:i

офеrmч вн о с пl б loo*B п Hol лр ое рвм u

;;;i;;;;;;;;й;,;.;*лоiъ i; Jавдаьь в повiому обсяз,

fr:r:"ff""#::r:*:Т;:1I$i"f#,вання, бухrалт€рський оолjк та тбхнiчний наrляд пiдпорядкованих заOад]в кульryриii

аол2осiпооrовUl наслldr/в бюd\еФяоi про zрамu
узвязкуёiоййвимзаббзiфенвямдяльностl ншиi заклад в в rалy3] культури мистецтваПрогрмамаедОСТРО(ОВИЙТеРМНД

Д!фйор ёопарпаuвнпц !.ульпурlJ l iурuзllу 3мР

-,,м?#r+ййi--
д о Hlxй,]r.a _

(l Фалr,яlчал, прrвrqq

хх
х

""."р r:пьвого фоiдч (бюдхеIY р9!9!]!

2 - -Ъii;iu бюджеry розвитку х

2,2
---тапйпыГвидаткй з rаримання



iifiTfr"*"", о"*о,^"*"цlй щодо цiис ення

Ьlriнхи вфепивносri бюджотних проrрам

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноТ прогрАми

,|. 199999,о=,
(ппквкмБ)

2, 1010000

'-#Ж;- -ffi-
4, Мета бюджетноi програми: Г]iдтримка та розвиток lryльryрво-освiтвiх заходlв

5, Оцiнка ефекrивностi бюджетноi проrрами за критерiямиi

5,1 "Вuконання бюажеmноl про2рамч за напрямамч вuхорuспання бюdжеmнuх коч]miВ":

5,2,'ВuконаннябюdЖеmноi,проzрамчзаоЖереламчнаdхоаженьспецiально2офонOу',:

5,з ''вuконання резульmапuвнuх локазнuнiв бюёжепнот проерамч за напрямамu вuкорuсmання бюёжеIпнuх ношmiв":

заходв за рахунок кошr]в мiсцевих



облковудоку ентаЦюдотйх якi

l И-значаються ус напрями використэння бюджетвих коштЬ, затверджсяi пасiортом бюдхеIно i програм и

5.4,'ВuконанняпоКазнuкiвбюоЖеmноiпро2рамчпорiвняноiзпоказнuммчпопёреdньоеороку'':

з;хаОiв, ахцiй, праекпiв, фёсmчвмiв i

мистёцьких заходiв за рахунок KoUlT]B

проапноi документацi для пам'яток icтoP]]

нвсвтариэац]i карrоrрафуваяня, тощо та
виготовлення облiковоi док}меlrтэцii для

виготовлення облiковоl документацii для
одноlо об окта культурноi спадщини,

начково проепну допментацiюдо тих, q(

5,5 " Вuконання iнвесmuцiiнuх (п poeKпiB) п ро2рам" :

н адходд9!!!_9sд!!9: х



5,6 'наявнlсmь фlнансовuх ооруцrcнь за рфульmаmамu хонmрольнuх захоёlв":

ПоруUJеяь поданiЙ Проrрамiза звПний перiод на виявленоi

5.7,,сmан фlнансовоI ОчсцuплiНu" :

вцсугня добiторська та хрвдиторсьl(а заборгованOстьi

6. Узаrальвений висновок щодо:

iЧ{tri:","g{"тi*Ё&.i:&:.?;нi"**"^**"агалЬномiськихзаходiвдодерхавнихiпам'ятнихдal,програмаяосиrьакryальвиЙхаракrэрi;

е ф е в m uB нос п l б ю d но m Hot п роа р а м u

iЁfifi;;;ъ;";;;;iонjннi завдань в повному оOсяы:

fi?#"#,Trjяf.'#:fl:ii{!fff"ilii:"1{у.l.,:g_lil#"ч:1ig:ig,lж:#:ý::"J#1""Jlif;ig;#li;;Ti""lT"T""liil-*:HfiHJ{iflI,:fl::H"-
Typn.."""ororu *упоryр"ого цвнтру Украlни, aI

ёовеосmроховuх насл!d|!в бюdмоmноf проерам!

Програма мае дойроковий т€рмlн дп;;

Дuрекпор Оеларпамонпу кульrпурч i пурuэuу ЗМР ---------тпа,t*ч+:i,ааг-

-----=---тm.д*ffi;ь-



f;fl""1"";**- р"**"д"цiи щодо здiиснення

Ьц нки ефепивнооi 0юджетних прOграм

оцIнкд ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 2020 piK

l. 1000000

, 1010000

4 мета бюФкетноi проrрами: Створення умов для покращення туристично i п ривабл ивост| Micтa

5. Оцiнка ефекгивностi бюджетноi програми за критерiями:

5.1,'ВчконаннябюdЖеmноi,проzрамuзанапрямамчвUкорuсmаннябюdЖеmнчхноцmiв,,:

5.2 "Вчконання бюажеmноi- проерамч за dжереламч наёхоажень спецiально2о фонdу":

;;r"""""" -rr"". казнчкiв бюажепноI про2рамч за налрямамu вuкорuсmання бюОжеmнuх кошmiв":



маторlально-техв]сву базу, у эагальн Й кlлькосrL

матеоjалlв, обладнзнвя та iнв*тарю на

Т-за.*ач"ються ус]н"пряuи використання бюджетних KoUJTiB, затвердженi паспортом бюдхетноi процами,

5'4,'ВuКонанняпоКазнuКiвбюdЖеmно|проерамчпорiвняноiзлоКазнuхамчполереdньо2ороку',:



по"дr"-." ""on"*", ""'"p,u*"",
-6ляп!iнням та lHBeHTapeM зпдно rB

" В u(oia н н я iH в е сm u цi'н ux (п роекm iB) л ро ера м" :

5.6''НаявнlсmЬфlнансовохпорушоньзаразульmаmамчцонmрольнuхзахоёlв'':

Порушень поданlЙ Програмiза звiтяий пврiод нв виявлвн0ll

5,7 |с;'nal фiнансовоl очсцuплiнч":

Вiдсутня дебiторська та кредиторська заборгованостьii

6. Узаrальнений висновок щодо:

i:?Jil""ffig:#3f,ffi'K#"-iliuo"on" по*оч*чп*",ристичноi привабливосгiмiсrа, проФама носить акryальний хараперi;

fi ff#ffi 1Н:f#i#""Tfl #*o"?j#i"*o"no""ou,ou"",",

fi""iсii3""д'6fggзfrgilJ&тd,ffi** .-". 
''*ого 

турисгичноrо потоку до эапорlхоl{я.шляхопцвищення слромо,|ýостl щодо вирооницlва' просування' реапзэцl

Йомоцii лоkальноl ryристичноI десгинацпli

d ов ео с m ро ю Bu х н асл l ёк! в б ю d но m Hol п р о2 р а м u

Програмi мас досrроковий т€рм!н дll;;

Дuрокпар овпарпамонпу кульпурч l mуро,uу змр ---------тrп,.q*.ffirы-

----=---г*'*,э#ьь-



f;tnX1'";"., 
"", 

о"-""""^,цiй щодо здlиснення

Ъч ньи ефепивностr бюд вет них проrрам

оцlнкд ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрдми
за 2020 piк

r 1000000

, 1010000

4. Мета бюд,четноI програмиi Забезпечення розвитку ]нфраструrfiури територ]i

5. Оцiнка ефективностi бюджетноТ програми за критерiями:

5'1,,ВuконаннябюоЖепlноiпро?раМозанапрямамuвuкорчсmаннябюоЖепнохКочlпiв'':

5.2 "Вчконання бюожеmно:i проерамч за ажереламч наОхоёжень слецiально2о фонdу":

;;;;*"rr*.".*"чх поназнuкiв бюdжеmноi лроzрамч за напрямамч вuкорuспання бюёжёmнuх кошmiв":,

,ТЪаз"ачао,осо ус напряN.и використання бюджетних KoLrrT в затверджен] паспортом 0юджетноi програми,

5,4''ВоконанняпоказнuкiвбюоЖеmноiпро2рамчпорiвняноЬпоказнuкамuпопереонЬа2ороку',:



5,5 "Вuконання iнвесmUцiЙнuх (проекпliв) про2рам":

5'6,наявнtспЬфlнапсовuхпоручrcньзарезульmаmамчконmролЬнuхэахоOlв":

ПоручJень поданiй Програмiэа звiтниЙ перiод на виявланоi

5.7 "сmан фiнансовоl ёчсцuплiнч':

висуrвя дебiторська та кредиторська заборгованосf ьi

6, Узагальвений висновок щодо:

iЧ{fflТglЯf"ffgffi]#,fiЁ#tрупури територii, програма носить апуальний харапор;

ё ф а х m uB нос п l б юа но m ноf п роер а м u

iБ;fi #;;;;;;;;;;;;;KoHiHHi завдвнь в повному оосязt:

uооuс носпl бюdмеmноl лроерам

Д;на ПроDама забвзпечуо сгворення нале)fiих умов замадiв кульryри для подальшоrо розвитку творчих здiбносr€й населбнняi

аов2ослооло€чr наслidь lB бюdьепноi пра?рамU

,'iйr ; ""-,,,.* 
*,*"ом i-фоасlр)(пOи lep/lop[

Дuрохпор ОепарпаNенпу куль|ryр! i Iцрвму 3МР --------.,=п;9л,.-,_ч#.чfr ы----
-----------Tп**ffilffi;M.-



до Мбтодичrrr р9комбндвфЙ чодо здiйсч€ння
о.iнки ёфэпувiобi бюдхвтьих проФам

ОЦlНКА ЕФЕКИВНОСТl БЮДЖЕТНОТ ПРОГРАМИ
за 2020 plк

l._---]!q9999_ департамент кульryри lryризму запор|зькоТ цLgь,IоJл-ад!--- ,-.- -__-_
{кrпквк мб) (KafiMo sуаа шя моDяо lo ро,поидн,в)

(ппквкмь) 

- 

(вhi'iаiня аЦловИыьвоrо в,юна'щ)

ппквкмБ) {кФквк) (t,ям,нt0а!ня 6@хяiоl проФани)

4. Мота бюдкотно'i проrрами: Забозлвчення розвитку iнфраструпури lepmopii

5. Оцlнка €фэктив остl бюдхr9тноI програм и за криторlямя:

5,2"Вuконання бюdжеmноi проzрамч за dжереламч наохаомень спецjально?о фонOу":

5.з,'ВuКонаннярезульmаmuвнuхпокаэнuкjвбюdЖвпнатпро2рамчзанапрямамчвчкорчспаннябюdмеmнuхношmiв":

5,1 "ВLlнонання бюdжоmноl проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнчх коч]miв":

План з урахуаанням 3MlH

алишо( на почато( рO{у

]]
1_,тмм Xl

! ]з2 740 aъ5aз5о 580 з98

2.2

91з274а въъэ,з50 ,580 з9в
rтb фяаясYвrння у 2020 роц)]

л,плок нrщi+ рсlу

3]

Зreрджено паспортом оюджетноl

й;ййГбЪЪii'вJлФчу ьiя

м.
rу.ться проаестtr рбмонr КВ

середня варт crb ремOнry одноr0

питоffа вага вдремонтованиl Oос(т в у
загальhй Nльхост обсп в цо поrребуоть

пиrома вага вдремOвтованих оо'сп в у

IBtхон0ння ёарччень оопvr пв нIcьхоl ра

|пбй.ъидаr в HJ проведеннq lаптально.0

ГiIiiiibr6tfr-B на яkЫ лла ну.тьсi провести

иUrи улно з pa]Oaxvl0

загальн]й N льNоOт оо'сfr6, цопоrреOують
рбмонry за звернённями деп}fат]о ffnbi0l радtr

100

1БГам" усlнапрями викорйста!ня бюджетiйх кощтiв затверджеiiп€спортом бюдяетно] програмй

5-4 "вuконання показвчкiв бюdнепно:i про2рамч порiвняно iз поRазнцвамч попорвdньоео ро^у":



5, 5 " В u ва на нн я i н ве сm Uцi ii н u х |проевm i в) п ро, р а м" :

5.в 'наявнtсmь фtнансовuх поwчJень за рsзульmаmамч конmроllьнuх захоаlв':

поруt!он ь по д анiй Проrрамi за звiпий перiод но виявлбноi

5.7 "Спан фiнансовоl dчсцчмlнч":

вhс}аня дебiторс!каrакрбдwорськазвборrованоФ]

6. Узагмьноний висвовок lцодоi

е х mv альн ос ml бю ё *опu ol п ро е р а м u

iЪ;;';;#,;;;;;"."",*jц r,iqр661рукгури Toplropi], проrрама Focl'b 
'кryальвr'й 

iарапбр,

е ф о н п u а н ос ml б ю 0уе mн ol п ро.р a,l u
;;;;;;;;;;;;";";"" ",.о,Ъяli. 

завда,о в повному обсязi:

i"j":"ffi;:::i#"JЖХIТ::il"""""л"--",""",""'*iвкульryридляподальu,оrо 
розвиrкутворчихздiбностбйяас€лвнняi

dовzоспооновu' нас лlёнiв бюOяеlпноl про2рам!
:".".Ё;:;;:;;;;;;";;,.оч , ,Фоаср,Ьри ,€,),lоо поо,р"ма vd, до"ро/ов/i Teov -

r-Lэ.
Д!р.вфр ёопврплывнrпу кумурч l пурчrlу ЗМР ----*=ьff"ffiь;па-

-..п**''._-_ 

ыпГ-



flо'iпхlоi""*""о"*оu""о"цiйщодоздlйснеяня
;ц,нки ефопивносri бюджэтних npolpaм

оцlнкА ЕФЕктивноасIьffi 
"*о' 

n,o"o",

,1. l оо9999:,
(ппквк мв)

,--##---ffi-
4, Мета бюджетноI програми: Заоезпечення проеfiування, реставрацiiта охорони пам'яток арх]текryри

5, Оцiнка ефепивностi бюджетноi програми за критерlямиl

5,7 "вuконання бюожепноi проzрамч за налрямамч вuкорuсmання бюdжеlпнuх кошmiв":

5.2 "Вuконання бюdжеmноi' лроерамч за dжереламч наёхоажень слецiально2о фонdу":

5.3 "вuхонання резульmаmuвнuх показнuкiв бюdжеmноi проерамч за напрямамч вuнорuсmання бюожеmнuх кошlпiв":

проекi|оl документ.цiiдля пам яrок стор ] та

проепsу докуtrlевrацю до тих, як потребують

1 ЗЙяач.аються усl rlапрями використання бюлжетних коштlв, затвердженj паспортом бюджетно'i проrрами,

54,'ВuхонанняпоказнuкiвбюоЖеmноi'про2рамчпорiвняноiзпоназнuкамчпопереOнЬоzороку',:

проектно i док}м еNтацil для пам"яток ]cтop]i

2, 101о000



5. 5 " BuHoHaH ня iнвесmuцiйнuх (л роеRmiв) проерам" :

5,6 "Наявнlсmь фtнансовuх поручонь эа реэульпаmамч конmрольнuх захоOlв":

ПоруUJень поданiй Програмiза звiтний перiод но виявленоi

5,7 "Сmан фiнансовоl aчсцuплlпч":

Вiдсуrня добiторська та кр€диторська заборrованость;

6. Узагальнений висновок цодо:

екmvмьнос mi бюdжgmноI лроерамч
;;;;;; ;;;;;"; ;";;iTKoM ,фраструrгури ториторl, Пpolpaltla носить апуалььий хараперi

е фокm u в но с п l б ю0 жв п н оТ п р оа ра м u
Пiоrрамою эабезпечено виконання завдэнь в повному обсязli

ко р ч с н ос п l б юа же п Ho'l п ро ер а м
iiiii пръiрiuа з"ь""почуо Ьвбревня налехоихумов закладiв кульryри для подальшого розвитку lворчих здiбносrей насOлонхя;

Оав 2осm ранов Ux нас л l d Ki в б ю dжеm н oi про 2ра м u

У 
""Я.*уi 

**lИr", р*"тком iнфраструктури територii Проfрама мае достроковий TepMiH

6.,-.
дuрехпор dеларпам4пу хульmурч i пурчэму Змр


