ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Довгинцівської районної в місті ради
від 04.05.2017
№ 85-р
Наказ фінансового відділу
виконкому районної в місті ради
від 04.05.2017 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного у місті бюджету на 2017 рік
1. _______0300000 ___виконком Довгинцівської районної в місті ради__
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. _______0310000 ___виконком Довгинцівської районної в місті ради__
(КПКВК МБ)
найменування відповідального виконавця)
3. ______0314040__ __0829______ __ Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 106,8 тис. гривень та
спеціального фонду ____–
тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами);
- ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
- ст. 18,26 Закону України «Про культуру»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 «Про затвердження
типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
- Указ Президента України від 14.05.1998 № 471/98 «Про встановлення Всеукраїнського Дня бібліотек»;
- Указ Президента України від 30.12.2011 №1209/2011 (зі змінами) «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних
свят»;
- рішення районної в місті ради від 23.12.2016 № 83 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» зі змінами;
- рішення районної в місті ради від 23.12.2016 № 84 «Про затвердження Програми реалізації культурно-мистецьких заходів державного
та місцевого значення на 2017-2019 роки» зі змінами.
6. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КТКВК

КПКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний
фонд
1
1

2
0314040

3
0829

4
Завдання:
Надання фінансової підтримки на розвиток
культури і мистецтва
Усього

(тис. грн.)
Спеціальний
фонд

Разом

6

7
106,8

5
106,8

106,8

106,8

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової
програми та підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

Державна/регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1

1

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

2
0314040

3

4

5

6

Завдання:
Надання фінансової підтримки на розвиток
культури і мистецтва
Показники затрат:
Кількість місцевих програм розвитку культури і

од.

Рішення районної в місті

1

мистецтва

2

ради від 23.12.2016 № 84
«Про затвердження
Програми реалізації
культурно-мистецьких
заходів державного та
місцевого значення на
2017-2019 роки» зі
змінами

Показники продукту:
Видатки на місцеві програми розвитку культури і
мистецтва

тис. грн.

Рішення районної в місті
ради від 23.12.2016 № 83
«Про районний у місті
бюджет на 2017 рік» зі
змінами
Рішення районної в місті
ради від 23.12.2016 № 84
«Про затвердження
Програми реалізації
культурно-мистецьких
заходів державного та
місцевого значення на
2017-2019 роки» зі
змінами

106,8

тис. грн.

Розрахункова

6,675

%

х

100%

Кількість заходів, спрямованих на реалізацію
місцевих програм розвитку культури і мистецтва

3

4

Показники ефективності:
Витрати на реалізацію одного заходу місцевого
значення
Показники якості:
Відсоток виконання програм розвитку культури і
мистецтва

од.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн.)
Код Найменування КПКВК Касові видатки станом на 1
План звітного періоду (рік)
джерел
січня звітного періоду
надходжень
загальни спеціаль разом
й фонд ний фонд

загальний спеціальн
фонд
ий фонд

разом

Прогноз до кінця реалізації
інвестиційного проекту3

загальний спеціальни
фонд
й

разом

16

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

1

2
Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за
видами)
…
Інвестиційний
проект 2
…
Усього

3

4

5

х

6

7

8

х

9

10

фонд
11

12

13

х

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.
3
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Голова Довгинцівської районної в місті ради
__________
(підпис)

І.Ратінов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу
__________
(підпис)

Я.Зубко
(ініціали та прізвище)

