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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Генічеської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації_________________________________________

(найменування місцевого фінансового органу)

03. <і № (СХ(5Ь
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Генічеської районної державної адміністрації

2:

(КПКВК МБ) 
2410000

(найменування головного розпорядника)
Відділ культури Генічеської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) 
3.2414090 0828

(найменування відповідального виконавця)
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  3311,333 тис. гривень, у тому числі загального фонду -2522,107тис. гривень та спеціального фонду -  789,226 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Констиіуція України, Бюджетний кодекс. Закон про державний бюджет на 2017 рік.Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860, Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627), Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про 
затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. 
№ 34 та від 03.06.2016 р. № 526), Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 
01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»,рішення 
XXVI сесії Генічеської районної ради VII скликання від 08серпня 2017 року №351,рішення XXVIII сесії Генічеської районної ради VI скликання від 26 вересня 2017 року №375, 
рішення XXIX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 26 жовтня 2017 року №392 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 
грудня 2016 р. №264 « Про районний бюджет на 2017 рік_______________________________________________

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

7. Підпроірами, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



Обсяги ф:н і'іія бюджетної іірої '■ розрізі під :: а за вдань
(з не. грн)

X» з/п КІ1КВК КФКВК Пілпрої ;>ама/завлання 
бюджетної програми^

Заіиіі-ний
фонд Спеціатьний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 2414090 0828 Палаци і будинки культури. кл>би та інші заклади 

клубного типу
2522.107 789,226 3311.333

2
2414090 Забезпечення організації культурного дозвілля 

населення і зміцнення культурних традицій
2522,107 789,226 3311.333

Усього 2522,107 789,226 3311,333

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)

Назва регіональної цільової ііроірами та підпрограми КПКВК Загальний
фонд Спеціатьний фонд Разо.м

1 2 3 4 5
Програма економічного, сош'атьного та культурного розвитку 

Генічеського району на 2017 рік
2414090 - 789.226 789,226

Усього 2414090 - 789.226 789.226

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Хо
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

ви.міру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклали клубного типу

Забезпечення організації культурного дозвіл.тя населення і 
з.міцнення культурних традицій

1.0 2414090 затрат
1.1 ...кількість установ Од. Зведення планів по мережі, штатах і 

ко>гтингентах установ, що фінансуються з 
.місцевих бюджетів областей та міста Києва на 
2017 рік по відділу культури Генічсської РДА. 
код рядка 33160

1

1.2 Кількість установ усього у т.ч. будинків культури од Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів областей та міста Києва на 
2017 рік по відділу культури Генічеської РДЛ. 
код рядка 33240

1

1.3 Кількість гуртків од Звіт про діяльність Генічеського району за 16



• . • -ТТ ________ ? •
2016 рік. Т!’*

:.4 Ссрс іі .. 10 окладів<ставок) усього од Зведення п.і;.» іо мережі, шта .л 
континіхігіа і..анов. шофінансуй>і .ся з 
.місцевих бюли.с.іноб.іастей та міаа Кисва на 
2017 рік по віл.іілу культури Геиічссі.кої РДА. 
код рядка 33410

39

1.5 Ссрсдіїс число окладів(ставок) керівників од Зведення планів по мережі, штатах і 
коитингчїитах установ, шо фінансую! ься з 
місцевих бюджетів областей та міста Києва на 
2017 рік по відділу культури Генічсської РДА. 
код рядка 33420

І

1.6 Середнє число оклааів<ставок) спеціалістів од Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів областей та міста Києва на 
2017 рік по відділу культури Генічеської РДА. 
код рядка 33430

25.5

1.7 Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу усього

од Зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 
.місцевих бюджетів областей та міста Кисва на 
2017 рік по відділу культури Генічеської РДА. 
код рядка 33440

12,5

1.8 Середнє ЧИС.10 окладів!ставок) робітників од
2.0 2414090 Продукту

2.1 Кількість відвідувачів усього осіб Ж>рнал обліку проведених культурно- 
мистецьких заходів за 2017 рік

90120

2.2 • Кількість відвідувачів усього в т.ч. безкоштовно осіб Журнал обліку проведених культурно- 
мистецьких заходів за 2017 рік

90120

2.3 Кількість відвідувачів усього в т.ч. за рсалізовани.ми квітками Осіб -
2.4 Кількість заходів , які забезпечують організацію культурного 

дозвілля населення
Од. Журнал обліку проведених культурно- 

мистецьких заходів за 2017 рік
192

2.5 Кількість реалізованих квитків Шт..
2.6 Плановий обсяг доходів Тис. гри. Зведення плаііів по мережі, штатах і 

контингентах устаноа що фінансуються з 
.місцевих бюджетів областей та міста Києва на 
2017 рік по відділу культури Генічеської РДА. 
півріччя .код рядка 33540. середньорічна

15,570

2.7 Плановий обсяг доходів у т.ч. доходи віт реалізації квитків Тис. гри. -
3.0 2414090 ефективності

З.І Середні витрати на одного відвідувача Гри Розрахунок ( табл.. 8/п.2.1. табл.. Ю) 3,67
3.2 Середні витрати на проведення одного заходу Гри. Плановий розрахунок ( табл.. 8/п.2.4 табл. 10) 17246
3.3 Середня вартість одного квітка... Гри.

2.0 2414090 якості

2.1 Динаміка збільшення відвідувачів у плапово.му періоді 
вщповідно до фактичного показника попереднього періоду

Відс. Розрахунок(Звіт про діяльність Генічеського 
району за 2015 рік до звіту про діяльність 
Генічсськото району за 2016 рік. табл.. 4)

1,64



•?Т’

11. Д/Кор фінансування інво і" іих проектів у ро«| ін підпрограм*
(тис І рі д

Код Наймснувшіня джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного період) Прої поз видатків до кіг 

реалізації інвесіиційного п|
щя
юекіу’

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

запільний
фонд

спеціальний
фонд разом зага.іьний

фонд
спеціальний

фонд разом заіальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Усього

Начальник відділу культури Генічсської 
районної державної адміністрації 

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Генічсської 
районної державної адміністрації 
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.Л.Сухорукова

Ю.О.Бабанін


