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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», рішення Держнянської міської ради 
«Про бюджет Деражнянської міської громади на 2022 рік» №2 від 23.12.2021 
Р-

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по головному 
розпоряднику коштів - відділу культури та туризму Деражнянської міської 
ради:

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1010160 «Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громад»;

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1011080 «Надання спеціальної 
освіти мисецькими школами»;

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014030 «Забезпечення 
діяльності бібліотек»;

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014040 «Забезпечення 
діяльності музеїв і виставок»;



- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014060 «Забезпечення 
діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів»;

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014081 «Забезпечення 
діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», що додаються.

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

Начальник відділу культури Начальник відділу фінансів
та туризму Деражнянської Деражнянської міської

кола ЧЕРКАСЬКИМ



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) 

04.02.2022_____________№ 2/7-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 СДРПОУ)

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. 1014081
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4081
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

^ 2 9  Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
______________________  мистецтва_________________________________________

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмнокгкласифікацією
видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

2255400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 228 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 178 000,00 гривень та

спеціального фонду- 50 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, ЗУ "Про культуру", 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_________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1014081 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів.Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



І.
1 Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів затребуваних українським суспільством.Підтримка та розвиток культурно-освітніх 

закладів, забезпечення своєчасного та якісного техн_______________________________________________________________________________________________

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 1 178 000,00 50 000,00 і 228 000,00

У С Ь О Г О 1 178 000 ,00 50  000 ,00 1 228 000 ,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
У сього 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
затрат

Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 6,00 0,00 6,00
продукту

кількість глядачів осіб річний звіт 1 000,00 0,00 1 000,00
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од. мережа 58,00 0,00 58,00

еф ек ти вн ост і
середня кількість глядачів на одному сеансі осіб річний звіт 4,20 0,00 4.20

кількість установ нв одного працівника централізованої бухгалтерії од. річний звіт 14,00 0,00 14,00
якості

середня завантаженість залу відс. розрахункова 50,00 0,00 50,00
Динаміка збільшення кількості ставок відс. розрахункова “ 0,00 92,30

Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Деражнянської міської ради
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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) 

04.02.2022_____________№ 2/7-н___________________________

__________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. _________1014040________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________ 4040____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')

________ 0824__________ Забезпечення діяльності музеїв і виставок_____________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

2255400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 407 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 402 100,00 гривень та

спеціального фонду- 5 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, ЗУ "Про культуру", 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 23Л2.2021 року_________________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

11014040 Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



л® з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Видатки на функціонування установи 402 100,00 5 000.00 407 100,00

У С Ь О Г О 402  100,00 5 00 0 ,0 0 407  100,00

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
У сього 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
затрат

середнє число окладів (ставок) од. Штатний розпис 3,00 0,00 3,00
продукту

кількість відвідувачів музеїв осіб річний звіт 739,00 0,00 739,00
еф ек ти вн ост і

середні витрати на одного відвідувача грн. розрахункова 491,00 0,00 491,00
якості

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахункова 
------------- 7------------

У Д^ ^ 3 - 5 0
-----------

0,00 73,50

Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Деражнянської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)
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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) 

04.02.2022____________ № 2/7-й___________________________

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. _________1014030_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________ 4030____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________ 0824__________ Забезпечення діяльності бібліотек____________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

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

2255400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 299 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 294 000,00 гривень та

спеціального фонду- 5 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, ЗУ "Про культуру", 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_________________________________________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1014030 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками _______________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяішя професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 
зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро



. іапрями 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 4 294 000,00 5 000,00 4 299 000,00

У С Ь О Г О 4 2 94  000 ,00 5 000 ,00 4 299  000 ,00

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

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

1 2 3 4 5
У сього 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
затрат

середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 30,00 0,00 30,00
продукту

число читачів тис.чол. річний звіт 12,70 0,00 12,70
еф ективності

кількість книговидач на одного працівника (ставку). од. річний звіт 10 656.00 0,00 10 656,00
ЯКОСТІ

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. розрахункова 

--------------5
-гг====аД£2-00 0.00 152,00

Начальник 

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Деражнянської міської ради

р ь ^ £ \ \

)Щ
/  О II

/ . < * *  І
(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



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) 

04.02.2022____________ № 2/7-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 СДРГ10У)

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

(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)

2255400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 911400,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 431 400,00 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_________________________________________________________

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.

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 5 431 400,00 480 000,00 5 911 400,00

У С Ь О Г О 5 431 400 ,00 4 80  000 ,00 5 911 400 ,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
затрат

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 38,40 0,00 38,40
продукту

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного 
виховання

осіб річний звіт 483,00 0,00 483,00
ефективності

Кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб розрахункова 15,00 0,00 15,00
якості

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

відс. розрахункова 0,00 96,90

Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Деражиянської міської ради 
(Назва місцевого.

®; Омщіалк/інщіал, прізвище)

(ініціали/’ініціал, прізвище)



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) 

04.02.2022_________  № 2/7-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. 1014060
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,

4060 0828 клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(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)

2255400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 658 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 408 000,00 гривень та

спеціального фонду- 250 000,00 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______________________________________

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

№  з/п Ціль державної політики

1014060 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій



..ористання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Видатки на функціонування установи 7 408 000,00 250 000,00 7 658 000,00

УСЬОГО 7 4 0 8  000 ,00 250  000 ,00 7 6 58  000 ,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
затрат

середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 64,60 0,00 64,60
продукту

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля 
населення

од. річний звіт 1 327,00 0,00 1 327,00

ефективності
середні витрати на одного відвідувача грн. розрахункова 99.91 0,00 99,91

якості
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього періоду
відс. розрахункова 59,00 0,00 59,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Деражнянської міської ради

М.В Черкаський
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)

\ м |\  х * " л

(Даїачтогоджрйня) £//
."V

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

Укра'^



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) 

04.02.2022____________ № 2/7-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. 1010160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

0160 0111 Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2255400000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету')

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

(код бюджету-)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 613 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 613 900,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, 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", рішення Деражнянської міської ради "Про 
бюджет Деражнянської міської громади на 2022 рік" №2 від 23.12.2021 року_____________________________________________________________________________ ._____________________

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

№ з/п Ціль державної політики

11010160 Керівництво і управління у сфері культури га мистецтва

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури та мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад. районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 
відповідній сфері



.^ями 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 613 900,00 0,00 613 900,00

У С Ь О Г О 613  900 ,00 0 ,00 6 13  900 ,00

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

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

1 2 3 4 5
У сього 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
затрат

кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 2,00 0,00 2,00
продукту

кількість прийнятих нормативно-правових актів од. річний звіт 100,00 0,00 100,00
ефективності

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахункова 0,00 306,95

М.П.


