
Відділ культури та 
туризму Деражнянської міської 

ради

Відділ фінансів 
Деражнянської 

міської ради

НАКАЗ
м.Деражня

26.07.2021р. № 25 / 52-Н
Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021рік 
зі змінами

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про культуру", Закону 
України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Бюджетного кодексу України, 
розпорядження КМУ "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», рішення сесії 
Держнянської міської ради «Про бюджет Деражнянської міської територіальної 
громадина 202 Ірік» № 1 від 24.12.2020року , рішення сесії Держнянської міської 
ради «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної 
громади на 202Ірік» № 2 від 28.01.202Іроку,висновок постійної комісії від 
15.04.2021року рішення сесії Держнянської міської ради «Про внесення змін до 
бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 202Ірік» № 2 від 
25.05.2021року, № 3 від 4.06.2021 року, №1 від 23.07.2021р.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік зі змінами по головному 
розпоряднику коштів відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

паспорт бюджетної програми КПКВК 1014030 
-забезпечення діяльності бібліотек 
паспорт бюджетної програми КПКВК 1014040 

-забезпечення діяльності музеїв і виставок 
паспорт бюджетної програми КПКВК 1014060
забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та 

інших клубних закладів
паспорт бюджетної програми КПКВК 1014081
-забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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



Начальник відділу культури та 
------------тт------"шянської міської ради

.Черкаський

Нача
Дера

ік відділу фінансів 
ької міської ради

В.Петрів



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 25 від 26.07.2021 року

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

Відділ фінансів Деражнянської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу) 
№ 52-Н від 26.07. 2021 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Відділ культури Деражнянської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури та туризму деражнянської міської ради

(КПКВК МБ)

1014081 
(КПКВК МБ

(КФКВК) 1

(найменування відповідального виконавця)

___ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1073,900 тис.грн. у тому числі загального фонду -  1043,900 тис. грн. та спеціального



фонду — 30,000тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція У країни,ЗУ «Про культуру» ЗУ «Про Державний бюджет на 2021 рік»,Бюджетний кодекс У країни,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 «Культура», рішення Деражнянської міської 
ради «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» № 1 від 24.12.2020р рішення Деражнянської міської ради 
«Про внесення змін до бюджету Деражнянської територіальної громади на 2021 рік» № 1 від 23.07.2021р.

6. Мета бюджетної програми - Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів.Розвиток національної кінематографії,як складової частини 
української культури,збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

Забезпечення присутності українського 
фільму на національному екранному 
просторі, забезпечення формування 
репертуару фільмів затребуваних 
українським суспільством

1043,900 30,000 1073,900

І .2,..Підтримка та розвиток культурно-



освітніх закладів,забезпечення своєчасного 
та якісного технічного нагляду за 
капітальним ремонтом укладання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової 
документації, фінансування установ 
культури згідно з затвердженими 
кошторисами, надання якісних послуг з 
централізованого господарського 
обслуговування

Усього 1043,900 30,000 1073,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6



Підпрограма

1 затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 6,5

2 продукту

кількість глядачів осіб річний звіт 271

кількість закладів які 
обслуговує центр, бухгалтерія

од, мережа 65

3 ефективності

середня кільк.глядачів на 
одному сеансі

осіб річний звіт 4.2

кількість установ на одного 
працівника центр.бухгалтерії од. річний звіт 13

4
.........................................................
якості X

..середня завантаженість залу % розрахункова 20%

Динаміка збільшення 
кільк.ставок

% 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування
КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери-
джерел

надходжень загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

зують
джерела
фінансу

вання



2 3 4і 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1

Інвестиційний 
проект 1

....................

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків /  надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

^  Ж  йКерівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

^УШ ЬКО /' О
ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансоЕ органу

йїґуаТс

Черкаський М.В. 
(ініціали та прізвище)

Петрів В.П. 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 25 від 26.07.2021 року

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Відділ фінансів Деражнянської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу) 
наказ № 52-Н від 26.07. 2021 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Вілліл культури та туризму Деражнянської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014040 ____________ забезпечення діяльності музеїв і виставок________________________________
(КПКВК МБ

(КФ КВК)1 (найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  392,000 тис.грн. у тому числі загального фонду -  387,000тис. грн. та спеціального
фонду - __5,000тис. грн.



5. Підстави для виконання бюджетної програми

-_Конституція України,ЗУ «Про культуру» ЗУ «Про Державний бюджет на 2021 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 «Культура», рішення 
Деражнянської міської ради «Про бюджет Деражнянської територіальної громади на 2021 рік» № 1 від 24.12.2020р. », рішення
Деражнянської міської ради «Про внесення змін до бюджету Деражнянської територіальної громади на 2021 рік» № 1 від 23.07.2021р.

6. Мета бюджетної програми -Вивчення,збереження і використання матеріальної та духовної культури,залучення громадян до надбань 
національної і світової історико- культурної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

Забезпечення збереження 
популяризації духовного надбання 
нації розвиток інфраструктури

387,000 5,000 392,000



музеїв/,забезпечення виставкою 
діяльністю

Усього 387,000 5,000 392,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2
.........................™'

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

Підпрограма Забезпечення 
збереження популяризації 
духовного надбання 
нації/розвиток інфраструктури

*



1

2

3

4

музеїв/,забезпечення виставкою 
діяльністю

Завдання

затрат

Кількість штатних одиниць 

продукту

Кількість відвідувачів музеїв 

ефективності

Середні витрати на одного 
відвідувача

якості

...динаміка збільшення 
відвідувачів

од.

осіб.

грн.

%

штатний розпис

річний звіт

розрахункова

X

розрахункова

3,5

1000

331,0

103,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери-

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

зують
джерела
фінансу

вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1



Інвестиційний 
проект 1

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

З . . .  / ^ г у
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

і/**. */
ІГ3 VКерівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

\ ї  *Р\
со о

Черкаський М.В. 
(ініціали та прізвище)

Петрів В.П. 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 25 від 26 .07. 2021 року

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Відділ фінансів Деражнянської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу) 
№ 52-Н від 26.07. 2021 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету н а __2021__рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 ____________  _забезпечення діяльності бібліотек______________________________
(КПКВК МБ

(КФ КВК)1 (найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3722,826 тис.грн. 91коп у тому числі загального фонду -  3593.000 тис. грн. та 
спеціального фонду-129,826 тис.грн.91коп



5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ «Про культуру» ЗУ « Про Державний бюджет на 2021 рік»,Бюджетний кодекс У країни,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 «Культура», рішення Деражнянської міської 
ради « Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» № 1 від 24.12.2020р», рішення Деражнянської міської ради

«Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» № 2 від 28.01.2021р.№1 від 23.07.2021р.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступної інформації та культурних цінностей,що 
збираються,зберігаються,надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання 

бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

Забезпечення доступності для 3593,000 129.826.91 3722.826.91



1 2 3 4 5 6

Підпрограма

Забезпечення доступності для громадян 
документів та інформації,створення 
умов для повного задоволення 
духовних потреб громадян,сприяння 
професійному та освітньому розвитку 
громадян,комплектування та зберігання 
бібліотечних фондів,їх облік,контроль за 
виконанням

1 затрат

Середнє число окладів од. штатний розпис 32,0

2 продукту

Число читачів т.осіб річний звіт 14.3

3 ефективності

К-сть книговидач на одного працівника од. річний звіт 7747

4 якості X

...динаміка збільшення кількості 
книговидач

% розрахункова 99.9

і ж ж ж . . .  2
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери-

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

зують
джерела
фінансу

вання



громадян документів та 
інформації,створення умов для 
повного задоволення духовних 
потреб громадян,сприяння 
професійному та освітньому 
розвитку
громадян,комплектування та 
зберігання бібліотечних 
фондів,їх облік,контроль за 
виконанням

Усього 3593,000 129.826.91 3722.826.91

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

...

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1

Інвестиційний 
проект 1

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X х X

.................~

Інвестиційний 
проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків /  надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

//•> £• / V,
Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів \$о. /о Р*//

/*/ї%40 чО/

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Черкаський М.В. 
(ініціали та прізвище)

Петрів В.П. 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 25 від 26.07.2021р.

Відділу кулутури та туризму Деражнянської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Деражнянської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
наказ № 52 -Н від 26 .07 2021р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

1000000 
(КПКВК МБ)

1010000

Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради 
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 __Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ

(КФ КВК)1 (найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7054,206тис.грн40коп.у тому числі загального фонду -  6751,700тис.грн. 
спеціального фонду -  302тис.506 грн.40коп.



5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ «Про культуру» ЗУ « Про Державний бюджет на 2021 рік »бюджетний кодекс України,розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»,наказу 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 «Культура», рішення сесії Деражнянської 
міської ради «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік » №.1 від 24.12.2020р., рішення сесії Деражнянської 
міської ради «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік » №.2 від 28.01.2021 року

Висновок постійної комісії від 15.04.2021,рішення сесії Деражнянської міської ради «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської 
територіальної громади на 2021 рік » № 2 від 25.05.2021 р.№3 від 4.06.2021р.,№1 від 23.07.2021р.

6. Мета бюджетної програми - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання 

бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7



Забезпечення організації 
культурного дозвілля населення 
і зміцнення культурних традицій

6751.700 302.506.40 7054.206.40

і —
Усього 6751.700 302.506.40 7054.206.40

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма

Завдання . Забезпечення організації 
культурного дозвілля населення і



зміцнення культурних традицій

1 затрат

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 62
2 продукту

—

Кількість заході в,які забезпечують 
організацію культурного дозвілля 
населення

од. Річний звіт 3104

3 ефективності

Середні витрати на одного відвідувача грн.. розрахункова

48.50
4 якості X

...динаміка збільшення відвідувачів у 
плановому періоді по відношенню до 
фактичного періоду попереднього року

% розрахункова 57.87

.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що
характери-

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

зують
джерела
фінансу
вання



1 2 3 Г 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

.......................

Інвестиційний 
проект 1

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 

З .Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою:

р і/  г Г и \  ХгоЧ
керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:\ В 0) \ і ІА ЗЛ « *' . І ;Керівник фінансового органу

^ р а ї н ® І ^

в.п.
(ініціали та прізвище)


