
1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу розвитку культури і туризмиу виконавчого комітету Баштанської міської 
ради від 11.09.2020 р.№ 74

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1010000 Відділ РКіТ 41187184

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1000000 Відділ РКіТ 41187184

14502000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний  кодекс  України , Закон України  від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про державний  бюджет на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 
№2778-VI зі змінами;рішення сесії Баштанської міської ради від 27.08.2020 р.№3 " "Про внесення змін до міського  бюджеу  Баштанської міської ради на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 315 205,00 гривень, у тому числі загального фонду 315 205,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури і мистецтва, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних і духовних потреб населення.

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів направлених на підвищення ролі закладаів культури у підняті престижу української держави, збереження і розвиток культурного надбання, піднесення самобутньої 
культури

1 підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів



М.П.

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

315 205,00 0,00 315 205,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 315 205,00 0,00

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

315 205,00

15.09.2020

(Дата погодження)

Міський голова Іван РУБСЬКИЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу РКіТ Світлана БЕРЕЗОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 затрат 0,00

18,00

115 кількість культурно - освітніх заходів од. звітність установ 47,00 0,00 47,00

114 кількість установ од. мережа закладів 18,00 0,00

0,00

116 кількість колективів, що беруть участь у заходах грн. звітність 22,00 0,00 22,00

0 продукту

315 205,00

0 ефективності 0,00

117
обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок 

коштів місцевих бюджетів
грн. кошторис

315 205,00 0,00

6 706,48

0 якості 0,00

118 середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунково 6 706,48 0,00

35,00

120
динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс. розрахунок

100,00 0,00 100,00

119
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок
35,00 0,00


