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Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік 
по відділу культури та туризму 
Деражнянської міської ради

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про культуру», 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Бюджетного 
кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства 
фінансів України від 02.08.2010 №205 «Про затвердження основних підходів 
до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України та Міністерства 
культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішень 
Держнянської міської ради від 23.12.2021 р. №2 «Про бюджет Деражнянської 
міської громади на 2022 рік», від 11.02.2022 р. №2 «Про внесення змін до 
бюджету Деражнянської міської ради на 2022 рік»», висновку постійної 
комісії Деражнянської міської ради від 15.03.2022 р.

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік по головному 
розпоряднику коштів - відділу культури та туризму Деражнянської міської 
ради за КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами» (додається).



2. Контроль за виконанням наказу залишити за керівниками відділу 
культури та туризму і відділу фінансів Деражнянської міської ради.

Начальник відділу культури 
та туризму Деражнянської

Начальник відділу фінансів 
Деражнянської міської

Валентина ПЕТРІВ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу культури та туризму/ наказ начальника відділу фінансів 
Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

28.03.2022_____________  №  7 /1 4 -н ____________________________

1. _________1000000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради_____________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43998240
(код за ЄДРПОУ)

2. __________1010000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради________
(найменування відповідального виконавця)

43998240
(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 2255400000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 998 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 518 400,00 гривень та

спеціального фонду- 480 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про Державний бюджет на 2022 рік", Бюджетний кодекс України, розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції 
реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 
спільний наказ МФУ та МОНУ "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Ккльтура", 
рішення Деражнянської міської ради "Про бюджет Деражнянської міської громади на 2022 рік" №2 від 23.12.2021 року, від 11.02.2022 №2 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської 
міської ради на 2022 рік", висновок постійної комісії Деражнянської міської ради від 15.03.2022 р._____________________________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1011080 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу.



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 5 518 400,00 480 000,00 5 998 400,00

УСЬОГО 5 518 400,00 480 000,00 5 998 400,00

10. Перелік 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
Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
за т р а т

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 38,40 0,00 38,40
п р о д у к т у

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 
виховання

осіб річний звіт 483,00 0,00 483,00

е ф е к т и в н о с т і
Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб розрахункова 15,00 0,00 15,00

я к о с т і
динамца збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у 

школах естетичного виховання до попереднього року
відс. розрахункова 96,90 0,00 96,90

Начальник М.В Черкаський
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.П. Петрів
(ініціали/ініціал, прізвище)


