
Відділ культури і туризму 
Лиманської міської ради 
Донецької області

Фінансове управління 
Лиманської міської ради 
Донецької області

Н А К А З

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2018 рік 
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 
22.12.2017 №7/40-1790" Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі 
змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933, від 20.09.2018р. № 7/54-2477

НАКАЗУЄМО

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу культури і туризму 
Лиманської міської ради по КПКВК 1017320 «Будівництво об’єктів соціально- 
культурного призначення», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури 
і туризму Лиманської міської ради 
Донецької області

Начальник фінансового управління 
Лиманської міської ради 
Донецької О бданії—55 :;



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Лимаиеької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)е х. аз. ші/, № 5р-о̂  їи%

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000_____ Відділу культури і т у р и з м у  Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1014000_____ Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1017320______ 0443 Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  923,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  0, тис. 
гривень та спеціального фонду -  923,3 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 
22.02.2018 року № 7/42-1933, від 20.09.2018р. № 7/54-2477



6. Мета бюджетної програми: будівництво об’єктів соціально-культурного призначення

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

1 1017321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
2 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 1017321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,0 250,0 250,0

2 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,0 673,3 673,3

Усього 0,0 923,3 923,3

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
Програма 1 1017324 0,0 0,0 0,0
Усього 0,0 0,0 0,0

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
1 1017321 Будівництво освітніх установ та закладів

Показники затрат



Обсяг видатків на інвестиційний об’єкт тис. грн.
Кошторис 2018, довідки 
про зміни до кошторису 250,0

Обсяг об’єкту кв.м технічний паспорт 1126,2
Показники продукту

Кількість об’єктів од.
проектно-кошторисна

документація 1

Показники ефективності
Середня витрати на розробку одного 
проекту тис.грн. розрахунковий показник 250,0

---------- ---  . ..
Середні витрати на 1 кв. тис.грн розрахунковий показник 0,222
Показники якості
Рівень готовності проектної документації 
реконструкції об’єкта % Розрахунок 100

2 1017324 Будівництво установ та закладів культури
Показники затрат

Обсяг видатків на інвестиційний об’єкт тис. грн.
Кошторис 2018, довідки 
про зміни до кошторису 673,3

Обсяг об’єкту кв.м технічний паспорт 987,87
Показники продукту

Кількість об’єктів од.
проектно-кошторисна

документація 1

Показники ефективності
Середня витрати на розробку одного 
проекту тис.грн. розрахунковий показник 673,3

Середні витрати на Ікв. тис.грн розрахунковий показник 0,682
Показники якості
Рівень готовності проектної документації 
реконструкції об’єкта % Розрахунок 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1



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

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.

Керівник установи головного розпорядника ? 
бюджетних коштів * Н.В. Роменська

-------------------------------------------- —  ----------------------------------------------------------------------------- -

^ Д ц ідп и с) - (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу
(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)


