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^АТВЕРДЖ}:ИО 
Наказ Міністсрсз ва 
фінансів України 
26.08.2014 №836

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

Наказ Фінансового управління Генічеської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

(93 № С̂О/53
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

/т»

1. 2400000 Відділ культури Генічеської районної державної адміністрації

2.

(КПКВК МБ)
2410000 
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)
Відділ культури Генічеської районної державної адміністрації 

(найменування відповідального виконавця)
3. 2418600 0133 Інші видатки

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  112,000 тис. гривень, 
у тому числі загального фонду -  112,000 тис. гривень та спеціального фонду -0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція 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 
XXIV сесії Генічеської районної ради VII від 28 квітня 2017 року №317, 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 _ Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу.

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



8. ( яги фінансуй :>ііія ч, іжетної програми у рс і)»ізі підпрограм г иь
(тис, гри)

№ КПКВК КФКВК Підіїрої р іма завдання 
бюджет мої програми ̂

Заі ільний 
фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 2418600 0133 Інші видатки 112,000 112.000
2 2418600 Відзначення державних свят. Стимулювання окремих 

колективів та громадян району
112,000 112.000

Усього 112,000 112.000

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 розвитку культури і духовності у Гснічсському районі на 2013-2017 роки
2418600 80.000 80.000

Усього 80.000 80,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпроірам і завдань

№
Уп КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 

\

1 2 3 4 5 6

2418600 Відзначення державних свят. Стимулювання окре.мих 
колективів та громадян району

1.0 2418600 затрат

1.1 еКЗсяг видатків Тис, грн.

Рішення районної ради « Про 
затвердження програми розвитку 

культури і духовності у 
Генічеському районі на 2013- 

2017 роки»

112.0

2.0 2418600 продукту
2.1 Кількість заходів запланованих по програмі Од. Бюджетний запит 120
3.0 2418600 ефективності
3.1 Середньомісячна кількість запланованих заходів Осіб Табл..10стр.2.1/12 10
4.0 2418600 якості
4.1 Динаміка збільшення заходів запланованих по відношенню 

до фактичного показника попереднього періоду Тис. грн. Табл.. 1 Остр.2.1/91 * 100%(розраху 
нки до бюджетного запиту) 132.0



11. Джерела фінансування інвестиційних Н; осктів у розрізі піл програм"
(тис, грн.)

Код
Найменування джерел 

надходжень КІІКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План вщіатків звітного періоду Прогноз видатків до кіі 

реалізації інвестиційного пі
І ця
юсюгу*

Пояснення.
що

характеризу 
ють джерела 
фінансуванн 

я

загальн 
ий фоїщ

спеціальний
фонд разом заіальний

фонд
спеціальний

фонд разом заіальний
фонд

спеціальний
фонд разо.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО 11 12 ІЗ
Усього

Начальник відділу культури Генічеської 
районної державної адміністрації _  В.Л.Сухорукова

(підпис)'^ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО;

Начальник фінансового управління Генічеської 
районної державної адміністрації

(підпис)
Ю.О.Бабанін 

(ініціали та прізвище)


