
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

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського 
району Харківської області

(найменування головного розпорядника

Паспорт

коштів місцевого бюджету )

2021 p .  №  3><S

1 . 1000000
%

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 43946799

2 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1010000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

(код за ЄДРПОУ)

43946799

3 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

1014082

(найменування відповідального виконавця)

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код за ЄДРПОУ)

20541000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

. .  . . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
(код Типової програмної класифікації видатків та . . . .  ,  .

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  445000 гривень , у тому числі загального фонду -  445000  гривень та спеціального фонду -  0. 

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №  1150/41 
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Конкурсного комітету обласного 
конкурсу проектів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» від 31 березня 2021 року №3; рішення VII сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 29.04.2021 № 605- 
VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65 -V III «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 20 2 1 рік» та додатків до нього (зі 
змінами)"; рішення VII сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 29.04.2021 №  606 -VIII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської 
селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63-V1I1 (зі змінами)»

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

№  з/п Ціль державної політики

1
Розвиток української культури, культури національних меншин; підтримка культурного розмаїття; збереження, відтворення та охорона історичного середовища; естетичного 
виховання

7. Мета бюджетної програми



Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 • 3 4 5

1
Співфінансування проекту місцевого та регіонального розвитку "Разом в майбутнє" у 2021 році 
"Харитонівська ремінісценція"

445 000 0 445 000

Усього 445 000 0 445 000

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

№ з/п Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма соціального та економічного розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік 445 000 0 445 000
Усього 445 000 0 445 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
обсяг видатків загального фонду на проведення культурно- 
мистецьких заходів

грн. кошторис 445 000,00 0,00 445 000,00

2 продукту
кількість заходів (концертів) од. календарний план 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
середні витрати на культурно-освітній захід гр і. розрахунок 445 000,00 0,00 445 000,00

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського

її
Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

м.п.

Вікторія В'ЮННИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Надія ПІСНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


