
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у 
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури та туризму виконавчого 
комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

/ХТ??2020 № J? OW_____
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02027486
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради 
(найменування відповідального розпорядника)

02027486
(код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000___________
(код Програмної класифікації видатків та

3. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікації класифікації видатків та видатків та кредитувкання бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
видатків та кредитування місцевого

місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 458180 грн, у тому числі загального фонду- 458180 грн.
та спеціального фонду- 0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1753200000

(код бюджету)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», Укази Президента України, постанови та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення 
Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Міністерства культури і туризму України, 
Державної казначейської служби України та інших державних органів, розпорядження міського голови, рішення Вараської міської ради "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2020 рік" від 20.12.2019 №1653, рішення Вараської міської ради “Про внесення змін до бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020” від 28.08.2020 №1840.

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання повноважень щодо організації та проведення заходів в галузі культури і мистецтва для задоволення творчих інтересів громадян

7. Мета бюджетної програми
Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів



7 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для мешканців міста

9. Напрями використання коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для мешканців міста 458180 0 458180

Усього 458180 0 458180

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд Усього

1 2 3 4

Міська програма розвитку культури та туризму на 2018-2020 роки 458180 0 458180

Усього 458180 0 458180

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п
Показник Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний 
фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

1.2. обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок 
місцевого бюджету грн. кошторис відділу культури та туризму зі 

змінами 458180 458180

2 продукту

2.1. кількість заходів од. календарний план заходів відділу культури 
та туризму 23 23

3 ефективності

3.1. середні витрати на проведення одного заходу грн.

визначено розрахунково: відношення 
витрат передбачених на проведення заходів 
до кількості заходів ( 458180 / 23) = 
19920,87

19920,87 19920,87



Начальник відділу культури та туризму

/z4 ЯКОСТІ

4.1. динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного 
показника попереднього періоду (2019-22 заходи) %

визначено розрахунково: відношення 
кількості заходів планового періоду до 
фактичного показника попереднього 
періоду * 100 Л /іЖ /

104,5 104,5

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
Заступник начальника фінансового управління, 
начальник бюджетного відділу

О.Я.Савонік

(ініціали/ініціал, призвіще)

(підпис)

Р.А. Котяш
(ініціали/ініціал, призвіще)


