Україна
Андрушівська районна
державна адміністрація
Ж итомирської області
Управління фінансів

Україна
Андрушівська районна
державна адміністрація
Ж итомирської області
Відділ культури

НАКАЗ
м. Андрушівка
15.03.2018 р.

№ 24/ 10-0

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства Фінансів
України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860,
наказу Міністерства Фінансів України «Про зміни до Правил складання паспортів
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» від 22.04.2017 р. №
472, наказу Міністерства Фінансів України « Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від
29.12.2017 р. № 1181 та рішення сесії Андрушівської районної ради від 22.12.2017 року
«Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської
районної ради від 02.03.2018 р.

НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу культури
Андрушівської районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) : 1014082.

Начальник відділу культури

Начальник управління фінансів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури Андрушівської РДА
(найм енування головного розпорядника кош тів місцевого бю дж ету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА
(найм енування м ісцевого ф інансового органу)

від 15.03.2018 р. N 24/10-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1

1000000

Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації

(КП КВ К М Б)

2

1010000

(найм енування головного розпорядника)

Відділ

(КП КВ К М Б)

3.

1014082
(КП КВ К М Б)

культури

Андрушівської

районної

державної

адміністрації

(найм енування відповідального виконавця)

0829
(К Ф К В К )1

Інші

заходи

в галузі

культури

і мистецтва

(найм енування бю дж етн ої програм и)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 105,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.№ 2456-УІ зі змінами
- Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

105,0 тис. гривень

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;
-Рішення сесії Андрушівської районної ради скликання від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами, внесеними
рішенням сесії Андрушівської районної ради від 02.03.2017 р.
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ ”
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів »
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
використання » від 22.04.2017 р. № 472
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів»( зі змінами від 02.12.2014 р.№ 1194)
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів »
від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181;
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 « Про затвердження Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».
6. Мета бюджетної програми : Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

КПКВК

КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Назва підпрограми

(тис. гри)

Підпрограма / завдання
бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

3

о

4

5

6

7

0829

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

N
з/п

кпквк

КФКВК

1

2
1014082

.......................... Завдання

}

Підтримка та розвиток культурно-освітніх
заходів

105,0

105,0

Усього

105,0

105,0

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

3о

4

5

6

К ількість культурно-освітніх заходів

Од.

звіт

11

В итрати загального фонду на
забезпечення проведення інш их
к ультурно-освітніх заходів, тис. грн.

Тис.грн.

кошторис

105,0

Кількість колективів, що
беруть участь у заходах

Од.

звіт

21

К ількість заходів

Од.

1014082

-

Інші культурно-освітні заклади
та заходи
П ідтрим ка та розвиток
освітніх заходів

1

2

[

...

культурно-

затрат

продукту

О бсяг видатків на проведення
культурно- освітніх заходів за
рахунок м ісцевих бю дж етів

Тис.грн

11
кошторис

105,0

І

з

ефективності
С ередні витрати на проведення
одного заходу

4

Тис.грн..

9,5

розрахунок

якості

X

Динаміка збільшення кількості
заходів у плановому періоді
відповідно до фактичного
показника попереднього
періоду

%

розрахунок

Динаміка збільшення кількості
учасників заходів у плановому
періоді відповідно до
фактичного показника
попереднього періоду

%

розрахунок

5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2
(тис. грн)
Код
Найменування
джерел
надходжень

1

2
Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

План видатків звітного
періоду

КПКВК

3о

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

4

5

6

7

8

9

10

11

Пояснення,
що характери
зують
джерела
фінансу
разом
вання
12

13

Надходження
із бюджету
Інші джерела
фінансування
(за видами)

X

X

X

Інвестиційний
проект 2

Усього

1 Код ф ункціональної класифікації видатків та кредитування бю джету вказується лиш е у випадку, коли бю дж етна програм а не поділяється на підпрограми.
2

з

Пункт 11 заповню ється тільки для затвердж ених у м ісцевом у бю джеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
П рогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури Андрушівської .2Г
РДА

Г.І.Білецька
(підпис)

(ініціали та прізвищ е)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації

&

(підпис)

Н.О.Суботенко
(ініціали та прізвищ е)

