
Відділ культури та 
туризму Деражнянської міської 

ради

Відділ фінансів 
Деражнянської 
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НАКАЗ
м.Деражня

24.09. 2021р. № 33 / 62-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 2021 рік» № 1 від 24.12.2020року , рішення сесії Держнянської міської 
ради «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної 
громади на 2021 рік» № 2 від 28.01.202Іроку,висновок постійної комісії від 
15.04.2021 року рішення сесії Держнянської міської ради «Про внесення змін до 
бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» № 2 від 
25.05.2021року, № 3 від 4.06.2021 року, №1 від 23.07.2021року,№1 від 
15.09.2021року

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 1011080 
-надання спеціальної освіти мистецькими школами

2. Контроль за виконанням наказу залишити за керівниками відділу культури та 
туризму та відділу фінансів Деражнянської міської ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №33 від 24.09.2021 року

Відділу культури та туризму Деражнянської міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ фінансів Деражнянської міської ради 
наказ № 62-Н від 24 .09. 2021 року 
(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 ______надання спеціальної освіти мистецькими школами
(КПКВК МБ

(КФ КВК)1 (найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __5323,000тис. грн. у тому числі загального фонду -  4923,000тис.грн.та
спеціального фонду - __400,000тис.грн.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,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

рішення Деражнянської міської ради «Про внесення змін до бюджету Деражнянської територіальної громади на 2021 рік» № 1 від 
15.09.2021р.

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 

програми2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

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

4923, 000 400,000 5323,000
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та художнього промислу

. Усього 4923,000 400,000 5323,000

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

1 затрат

З



кількість штатних одиниць од. штатний розпис 38,4

2 продукту

середня кількість учнів які 
отримують освіту у школах 
естетичного виховання

осіб річний звіт 500

3 ефективності
.кількість учнів на одну педагогічну 

ставку
осіб розрахункова 16

4 якості X

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

% розрахункова 103,0

. . . . . . .  711. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код

Найменування
джерел

надходжень
к п к в к

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, .... ..... і
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із
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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).

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

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу
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