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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6 від 28.01.2021року

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Деражнянської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
№ 9-Н від 28.01.2021року

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)

3. 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 ас яувань - 877,900 тис.грн. у тому числі заї ьного фонду -  847,900 тис. грн. та спеціального 
фонду -  30,000тис.грн.

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

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

Из/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N
з/п

... " ....’
І КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
і

Підпрограма

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

847,900 30,000 877,900

.2,..Підтримка та розвиток культурно- 
освітніх закладів,забезпечення своєчасного 
та якісного технічного нагляду за



•

1

капітальним ре^лнтом ^складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової 
документації, фінансування установ 
культури згідно з затвердженими 
кошторисами, надання якісних послуг з 
централізованого господарського 
обслуговування

1----------------------(

1

_  -----  — — і
1 Усього 847,900 30,000 877,900

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 і

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

V КПКВКз/п Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

Підпрограма

1
І

затрат



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних ас нувань - 877,900 тис.грн. у тому числі за! ьного фонду — 847,900 тис. грн. та спеціального 
фонду -  30,000тис.грн.

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

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

847,900 30,000 877,900

.2,..Підтримка та розвиток культурно- 
освітніх закладів,забезпечення своєчасного і 
та якісного технічного нагляду за

)



1  V

Інвестиційний 
проект 1

с

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

1 і

•

Усього

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

2
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.

Керівник установи голо: 
бюджетних коштів

ПОГО,

Кері:

Черкаський М.В. 
(ініціали та прізвище)

Петрів В.П. 
(ініціали та прізвище)



( Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6 від 28.01. 2021 року

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Деражнянської міської ради 
наказ № 9-Н від 28.01.2021року 
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 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. 1011080
(КПКВК МБ

надання спеціальної освіти мистецькими школами

(КФКВК) (найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __5313,000тис. грн. у тому числі загального фонду — 4913,000тис.грн.
спеціального фонду - __400,000тис.грн.



V5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція У країни,ЗУ «Про культуру», ЗУ «Про освіту», 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 міської територіальної громади на 2021 рік» № 1 від 24.12.2020р

6. Мета бюджетної програми - Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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
1 І  1
і  Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 1 6 7

Підпрограма

Завдання-Забезпечення надання 
початкової,музичної,хореографічної 
освіти з образотворчого мистецтва 
та художнього промислу

4913,000 400,000 5313,000

Усього 4913,000 400,000 5313,000

2



с, ■ с
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 г
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 надання 
початкової,музичної,хореографічної 
освіти з образотворчого мистецтва 
та художнього промислу

1 затрат

1
|
1 кількість штатних одиниць

............................................................ ......................... ................... ~..... “ ...........і

ОД. штатний розпис 38,4

2... продукту

З



середня кількість учнів які 
отримують освіту у школі 
естетичного виховання

осіб річний звіт 500

3 ефективності г------------ ---------------------------------

кількість учнів на одну педагогічну 
ставку

осіб розрахункова 16

4

І

ЯКОСТІ X

динаміка збільшення чисельності 
учнів,які отримують освіту у 
школах естетичного виховання до 
попереднього року

% розрахункова 103,0

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

і
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із

Підпрограма 1 і
|і 1 і і

Інвестиційний 1
1 і

4



проект 1
...............

•

___ (

—

Надходження 
із бюджету

V

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього ................. г

1 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 за роками.

Керівник установи головною 
бюджетних коштів

ргану

..(підпис)
Черкаський М.В.

(ініціали та прізвище)

Петрів В.П. 
(ініціали та прізвище)(підпис'



(
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6 від 28 .01. 2021 року

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

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

(найменування місцевого фінансового органу) 
№ 9-Н від 28.01. 2021 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету н а__2021__рік

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

2. 1010000 Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030
(КПКВК МБ

забезпечення діяльності бібліотек

(КФКВК) (найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3296,000тис.грн. у тому числі загального фонду -  3291,000 тис. грн. та спеціального 
фонду -  5,000тис.грн.



5. Підстави для виконання бюджетної програми Є
-_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 міської територіальної громади на 2021 рік» № 1 від 24.12.2020р

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

кпквк КФКВК Назва підпрограми
1 І І і

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання 

бюджетної програми2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

і Підпрограма

Забезпечення доступності для 
громадян документів та 
інформації,створення умов для

3291,000 5,000 3296,000



г

повного І доволення духовних 
потреб громадян,сприяння 
професійному та освітньому 
розвитку
громадян,комплектування та 
зберігання бібліотечних 
фондів,їх облік,контроль за 
виконанням

.

Усього 3291,000 5,000 3296,000

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 1 І
[

Підпрограма 2

...

Усього 1
Іі

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 дост? ості 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

-------------------------------- * о

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 ПАЇ

4 якості X

...динаміка збільшення кількості 
(книговидач

% розрахункова 99.9

• • •  911. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

і
!

і
1

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 із

Підпрограма 1 і 1 1



Інвестиційний 
проект 1

— ( •
—  х

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

і

Усього
1

1---------------------
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 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.

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 № 6 від 28.01.2021р

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

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

(найменування місцевого фінансового органу) 
наказ № 9-Н від 28.01.2021р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ)

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

2. 1010000 Вілліл культури та туризму Деражнянської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(м.Києві),селищах, селах, теритлоріальних громадах
(КПКВК МБ

(КФКВК) (найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  504,100тис. грн. у тому числі загального фонду -  504,100 тис. грн. та спеціального 
фонду - 0 тис.грн.



О (> ■■ ..
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ «Про Державний бюджет на 2021рік», 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»», рішення Деражнянської міської ради « Про бюджет Деражнянської міської громади на 2021 рік» 
№1 від 24.12.2020року

6. Мета бюджетної програми - керівництво і управління у сфері культура і мистецтво

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

Підпрограма
і

]

І |
Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень
[504,100

1
і

[504,000

1 Усього 504,100 [504,100



с (

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 
виконання наданих 
законодавством повноважень

Завдання
1 затрат

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 2,0
2 продукту



(

Кількість принятих 
нормативно-правових 
документів

осіб. Рішення сесії

3 ефективності
Кількість принятих 

нормативно-правових 
документів на одного 
працівника

грн. розрахункова

4 якості X

...витрати на утримання однієї 
штатної одиниці

грн розрахункова

• • • 211. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код

1

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

зують 
джерела 
фінансу

вання

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом ізагальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із
Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1

Надходження 
із бюджету І



( (
Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього

г 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.

Черкаський М.В. 
(ініціали та прізвище)

Петрів В.П. 
(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 6 від 28.01.2021р.

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

Відділ фінансів Деражнянської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
наказ № 9 - Н  від 2 8 .0 1 . 2 0 2 1 р .

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

2. 1010000 Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(КПКВК МБ)

3. 1014060
(КПКВК МБ

(КФКВК) 1 2 * 4

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 

(найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6837,300 тис.грн.у тому числі загального фонду -  6617,300 тис.грн. та спеціального 
фонду 220.000 тис.грн.



с г
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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 міської територіальної громади на 2021 рік» №.1 від 24.12.2020року

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

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

к п к в к КФКВК Назва підпрограми
1

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

|
і.

Забезпечення організації 
культурного дозвілля населення 
і зміцнення культурних традицій

6617,300 220,000 6837,300



(

Усього 6617,300 220,000 6837,300

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 1

Усього 1

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[
Завдання Забезпечення організації 
культурного дозвілля населення і 
зміцнення культурних традицій

1 затрат

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 62
2 продукту



Кількість заходів,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 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 із
Підпрограма 1
Інвестиційний 
проект 1
Надходження 
із бюджету



і (

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього
1

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

2 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 за роками.

Черкаський М.В.
(ініціали та прізвище)

(підпис
Петрів В.П. 

(ініціали та прізвище)



V

1. 1000000
(КПКВК МБ)

2. 1010000

(КПКВК МБ)

3. 1014040
(КПКВК МБ

(КФКВК) 1

( (
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 6 від 28.01.2021року

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Відділ фінансів Деражнянської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу) 
наказ № 9-Н від 28.01. 2021року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

_______забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  336,000 тис.грн. у тому числі загального фонду -  331,000тис. 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.

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
і.......................................——------------------------- 1

4 5 6 7

Підпрограма

!

{
і

Забезпечення збереження 
популяризації духовного надбання 
нації розвиток інфраструктури 
музеїв/,забезпечення виставкою 
діяльністю

331,000 5,000 336,000



, , Усього 331,000 5,000 336,000

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

(тис. гри)

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 І 
музеїв/,забезпечення виставкою 
діяльністю



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

і
і

спеціаль- і ̂ , разом нии фонд
загальний

фонд
спеціаль
ний фонд разом

зують
джерела
фінансу

вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із

Підпрограма 1
і
і
Іі

Інвестиційний 
проект 1 і І



(г
Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X X X

Інвестиційний 
проект 2

Усього і

1 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 за роками.


