
Відділ культури і туризму 
Лиманської міської ради 
Донецької області

Фінансове управління 
Лиманської міської ради 
Донецької області

Н А К А З
£ 1 і і а/ о<^ !*><№

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2018 рік 
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про 
бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 19.07.2018р. № 
7/52-2302, від 20.09.2018р. № 7/54-2477, від 18.10.2018р. № 7/55-2541, від 22.11.2018р. 
№7/56-2613.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму 
Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014081 «Забезпечення 
діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», виклавши його в новій 
редакції (додається).

Т.в.о. начальника відділу культури Начальник фінансового управління
і туризму Лиманської міської ради , ї^Лимщнської міської ради
-Донецької області

М.А. Могильна



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
£7. іі д.О'іІр__ № $в од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000_____ Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(К П К В К  МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 10140000_____ Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КГІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014081____ 0829_____ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(К П К В К  М Б) (К Т Ф К В К )1 (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  882,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  835,1 тис. 
гривень та спеціального фонду -  47,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-ІУ); Закон України «Про 
культуру (№2778-УІ від 14.12.2010р.); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ , складання та виконання 
місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ", зі змінами від 
19.07.2018р. № 7/52-2302, від 20.09.2018р. № 7/54-2477, від 18.10.2018р. № 7/55-2541, від 22.11.2018р. № 7/56-2613

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
 ___________________________________________________________________________(тис, грн)

№
з/п КІЖВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми 2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 . 5 6 7

1

1014081 0829 Завдання 1
І Іідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і 
надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ культури, згідно із затвердженими 
кошторисами

835,1 47,6 882,7

Усього 835,1 47,6 882,7
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
№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

/ 1014081 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, 
фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами.
Показники затрат
Обсяг видатків тис. грн. кошторис 2018р. 882,7
Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 6
Площа адміністративних приміщень кв.м технічний паспорт будівлі 65,5
Показники продукту
кількість закладів культури і туризму, які 
обслуговує централізована бухгалтерія од.

Перелік закладів культури 
базової мережі місцевого 
рівня

47



кількість складених звітів працівниками
бухгалтерії

од. Дані з первинної облікової 
інформації

160

кількість рахунків од. Перелік рахунків 37
Показники ефективності
кількість складених звітів на одного 
працівника од. Дані з первиної облікової 

інформації 27

кількість рахунків на 1 працівника од. Дані з первиної облікової 
інформації 6

Показники якості
відсоток виконаних звітів у загальній 
кількості % розрахунковий

100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Іідпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2
Усього

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 (програм).

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

Т.в.о. керівника установи головного розпорядника 
бюджетних коштів с ''% /'{/ М.А. Могильна

(підпис) (ініціали та  прізвищ е)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу ^  _____  Т.В.Пилипенко
(підпис) (ініціали та прізвищ е)


