
1.  ( 0600000 ) 44070248

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  ( 0610000 ) 44070248

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.  ( 0614060 ) 4060 0824 1053800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

№

з/п
Ціль державної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1549000,00 гривень , у тому числі загального фонду – 1549000,00 гривень, спеціального фонду

0,0 грн.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 року №278- VI, Постанова КМУ№ 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС 

розрядів і. коефіцієнтів з оплати. праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми 

забезпечення населення публічними .бібліотеками в Україні», рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року 94-4-VIII скл. " Про затвердження бюджету на 2021 рік"    

 наказ МФУ  від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

коштів місцевого бюджету )

08.02.2021 р. № 8

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського районк Київської області

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського районк Київської області
(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Гірської сільської ради Бориспільського районк Київської області

(найменування головного розпорядника

Гірської сільської ради



1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1549000,00

0 1549000,00

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 1 549 000

0 1 549 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 1549000,00

одиниць 0,00 2,00

2 продукту

затрат

кількість відділів культури зведення планів по мережі 2,00

обсяг видатків на роботу закладів культури

рішення сесії сільської 

ради від 24.12.2020 р №94-

4-VIII

1549000,00

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

2 3

Програма розвитку культури та мистецтва на 2021-2025 роки 1 549 000

Усього 1 549 000

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних  послуг

   Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій    

9. Напрями використання бюджетних коштів

Усього 1549000,00

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

1549000,00

Створення умов  для розвитку соціальної структури  у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку 

культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

Завдання

7. Мета бюджетної програми

надання послуг з організації культурного культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми



осіб 0,00 4,00

осіб 0,00 150,00

3

грн. 0,00 387250,00

грн. 0,00 37,50

4

відс. 100,00 200,00

(підпис)

08.02.2021 р.

М.П.

Оксана ПІНЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

Лілія БАРКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у 

плановому періоді відповідно до фактичного показника 

попереднього року

Розрахунок 100,00

Начальник управління Ольга ПЛАХОТНЮК

якості

кількість відвідувачів на одного працівника Розрахунок 37,50

ефективності

Середні витрати на 1 штатного працівника Розрахунок 387250,00

кількість відвідувачів дані мережі 150,00

середнє число штатних посад штатний розпис 4,00


