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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Перегінський музей « Національно- визвольної боротьби та історії селища 
Перегінське» створений на підставі рішення Перегінської селищної ради від 1 січня 
2013р. Засновник Перегінського музею .. Національно- визвольної боротьби та історії 
селища Перегінське “ є Перегінська селищна рада , яка здійснює фінансування музею, 
його матеріально-технічне забезпечення, організовує ремонт і господарське 
обслуговування.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми музею «Національно- визвольної боротьби та 
історії селища Перегінське « є :

- підвищення рівня поінформованості населення , особливо молодого покоління про 
історичне минуле краю;

- вивчення матеріалів та фактів історичного минулого селища Перегінське.;

- належне вшанування пам’яті українців, постраждалих від окупаційної політики 
іноземних країн , селища Перегінське

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ

1. Придбання обладнання, експонатів для музею.

2. Надання послуг.

3. Електропостачання музею.

На забезпечення безперебійного електропостачання музею заплановано кошти в 
сумі 11500 грн.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заходи програми планується реалізувати за кошти селищного бюджету в сумі 
115000 грн

ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання програми дасть змогу забезпечити функціонування музею. В зв»язк\ з 
розвитком туризму на території району очікується відвідування музею туристами.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПРО! РАМИ

Відповідальність за виконання даної програми покладається на виконавчий комітет 
селищної ради.



Паспорт
селищної цільової програми

музею «Національно- визвольної боротьби та історії селища Перегінське»

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) Перегінська селищна рада
2. Розробник програми Перегінська селищна рада
3. Термін реалізації програми 2021 рік
4. Етапи фінансування програми 2021 рік
5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.): 115000 грн

Роки Обсяги фіна н су вам н я
Всього в т.ч. за джерелами фінансування

обласний бюджет селищний бюджет інші джерела

2021
115000

115000

Всього 115 000 1 15 000

6. Очікувані результати виконання програми забезпечення належного функціонування 
музею

Секретар селищної ради О. Красілич



ПЕРЕЛІК
заходів, обсяги та джерела фінансування селищної цільової програми

Назва замовника Перегінська селищна рада
Назва програми «Національно- визвольної боротьби та історії селища Перегінське»

№
п/п

Найменування
заходу

Виконавець Термін
виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн Очікувані
результати

Роки Всього в т.ч. за джерелами 
фінансування
обласний
бюджет

селищний
бюджет

інші
джерела

1. Заробітна плата Селищна рада 2021 рік 2021 78500 - 78500 - -

2 Нарахування на зарплату 2021 рік 2021 17270 - 17270 - -

3 Предмети ,матеріали 2021 рік 2021 4130 - 4130 - -

4 Оплата послуг 2021 рік 2021 3600 - 3600 - -

5 Оплата електроенергії 2021 рік 2021 11500 - 11500 - -

Всього 115000 - 115000 - -

Секретар селищної ради О. Красілич


