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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного 
та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних.
сільс _______________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.07.2022№ 36/02,02-04

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Деражняііська міська рада

1. 0100000 04403025

(код 1 Ірограмиої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 0110000 Деражнянська міська рада/Комунальна установа Деражнянської міської ради "Трудовий архів" пддпзвт^

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.____________ 0110180_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

креди тування місцевого бюджету)

________________0180________________ ___________ 0133___________ Інша діяльність у сфері державного управління____________ _______2255400000______
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 585 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 585 300,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон про Державний бюджет України на 2022 рік;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)"
- Рішення м/р від 23.12.2021 №7 "Про затвердження Програми проведення міських культурно-масових заходів у Деражнянській міській територіальній громаді на 2022 рік"
- Рішення міської ради від 14.01.2021 року №5 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №2 "Про бюджет Деражнянської 
міської територіальної громади на 2022 рік".
- Рішення міської ради від 01.07.2022 №9 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік".

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



№ з/п Ціль державної полі гики

1 створення належних умов для зберігання, збільшення на використання соціально-значущих документів ліквідаційних установ району для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян
2 забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят

7. Мета бюджетної програми
- Забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначених пам'ятних дат та професійних свят.
- Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Програма розвитих архівної справи Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2023 рр
2 Проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Видатки на функціонування установи 347 500.00 0.00 347 500.00
2 Придбання квітів, подарунків до свят 98 800.00 0,00 98 800,00
3 Послуги по організації і проведенні свят 120 000,00 0.00 120 000.00
4 Па го род же н и я премія м и 19 000.00 0.00 19 000.00

УСЬОГО 585 300,00 0,00 585 300,00

10. 1 Ісрелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

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

1 2 3 4 5

1 1 Ірограма розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки

347 500.00 0.00 347 500.00

2 Програма проведення міських культурно-масових заходів (на 2021,2022 роки) 237 800.00 0,00 237 800.00
Усього 585 300,00 0,00 585 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/П Показники
Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

обсяг аспгпувапя на Програму розитку архівної справи гри. кошторис 347 500.00 0,00 347 500.00
обсяг асигнувань передбачених на проведення міських культурно- 

масових заходів
гри. кошторис 237 800,00 0,00 237 800.00

продукту
кількість штатних одиниць осіб пі гагний розпис 2,00 0,00 2.00

кількість проведених заходів шт. програма 29.00 0.00 29.00
_________________ ефективності________________________ _ _______________________



ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів___________________
(Назва місцевого фінансового органу)

2І'*
І Іачаїїьник відділу

01 07.2022
/la in погодження)


