
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
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 

коштів м ісцевого б ю д ж ету )

р . № 4 ^ /_______

Паспорт
бюджетної програти місцевого бюджету на 2021 рік «

1000000 Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 43946799
(код П рограмної класифікації видатків та (найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування м ісцевого бю джету)

1010000 Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 43946799
(код П рограмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування м ісцевого  бюдж ету)

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 20541000000

(код  Ф ункціональної (найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програмною  класифікацією видатків та (код  бю дж ету)
(код  П рограмної класифікації видатків та (код  Т и пово ї програмної класифікації видатків та  к-пепитл/ияння м ісцевого  & ллж гпЛкласифікації видатків та креди іувлння місцевої о  июджету;

кредитування м ісцевого бю дж ету) кредитування місцевого бю дж ету)
кредитування ою дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  838890 гривень , у тому числі загального фонду -  813890 гривень та спеціального фонду -  25000 
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 X сесії VIII скликання 
Краснокутської селищної ради від 14.07.2021 № 1457-УІ11 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65-УІІІ "Про бюджет Краснокутської селищної 
територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього (зі змінами)

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва



7. Мета бюджетної програми 

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

І
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 з 4 5

1
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування централізованої бухгалтерії відділу 
культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району

813 890 25 000 838 890

Усього 813 890 25 000 838 890

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 1 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість установ - усього од. положення 1,00 0,00 1,00

у тому числі централізованих бухгалтерій од. положення 1.00 0,00 1,00

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 4,00 0,00 4,00

витрати загального фонду на забезпечення діяльност іінших 
культурно-освітніх закладів

тис.грн. кошторис 813,89 0,00 813,89

витрати спеціального фонду на забезпечення діяльності інших 
культурно-освітніхзакладів

тис.грн. кошторис 0,00 25,00 25,00

2 продукту

кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує 
централізована бухгалтерія

од. положення 24,00 0,00 24,00



кількість працівників, що обслуговуються централізованою 
бухгалтерією

осіб штатний розпис 123,00 0,00 123,00

кількість особових рахунків од.
особові рахунки 
працівників

123,00 0,00 123,00

кількість звітів од. звітність установ 62,00 0,00 62,00
3 ефективності

середня кількість установ, які обслуговує один працівник 
централізованої бухгалтерії од. розрахунок 5,00 0,00 5,00

середня кількість працівників, що обслуговує один працівник 
централізованої бухгалтерії

од. розрахунок 25,00 0,00 25,00

середня кількість звітів на одного прцівника централізованої 
бухгалтерії р  р *

___ .. ............
розрахунок 12,00 0,00 12,00

4 якості

динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у .
порівнянні з попереднім періодом

,.. .... ____

Ш Ш І----------------------
розрахунок 113,00 0,00 113,00

\с©

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району

ч * Ъ? * V;
ь.94 6 7 4 е*
ІР а їн а

'и и іи г - Вікторія В'ЮННИК
(ін іц іали /ін іц іал , прізвищ е)

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради Надія ПІСНА
( ін іц іали /ін іц іал , прізвищ е)

и  А Р ї.л а М
м.п.


