
 

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 

________________________________________________ 
(найменування головного розпорядника 

________________________________________________ 
коштів місцевого бюджету) 

____________09.12.2019 № 282-р__________________ 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0200000 

(КТПКВК МБ) 

   Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради   

(найменування головного розпорядника) 

2. 0210000 

(КТПКВК МБ) 

   Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради  
(найменування відповідального виконавця) 

3. 0214082 
(КТПКВК МБ) 

 0829  

(КФКВК) 

 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 151700 гривень, у тому числі загального фонду - 101704 гривень та спеціального 

фонду – 49996 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, рішення Криворізької міської ради від 

31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», рішення Центрально-Міської районної 

у місті ради від 23.12.2016 № 115 “Про затвердження Програми розвитку культури і мистецтва у районі на 2017-2019 роки» зі змінами, 

рішення Центрально-Міської  районної у місті ради від 26.12.2018 № 286 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік" зі змінами. 



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

№ з/п Ціль державної політики 

1. Створення єдиного українського культурного простору 

2. Доступність послуг у сфері культури 

3. Збереження культурної спадщини 

7. Мета бюджетної програми: реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва. 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

1.  Організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів району 

2.  Створення сприятливих умов для збереження та виявлення творчих особистостей 

3.  Проведення на місцевому рівні державних, професійних, релігійних свят, свят місцевого значення та інших заходів 

4.  Забезпечення інформування населення про заплановані культурно-мистецькі та культурно-масові заходи 

5.  Розвиток та виявлення творчо-обдарованої молоді, сприяння розвитку їх талантів 

6.  Активізація роботи в напрямку залучення до участі у районних, міських, обласних культурно-мистецьких та культурно-масових 

заходах мешканців району 

7.  Забезпечення проведення більш масштабних, сучасних технічно-оснащених культурно-мистецьких та культурно-масових заходів 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                                               (грн) 

№ з/п Напрями використання  

бюджетних коштів 

Загальний  

фонд 

Спеціальний  

фонд 

у тому числі  

бюджет 

розвитку 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1.  Забезпечення інформування і задоволення творчих 

потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, 

розвиток та збагачення духовного потенціалу 

91735,96 49996 49996 141731,96 

2.  Перевезення учасників культурно-мистецьких та 

культурно-масових заходів 

9968,04 - - 9968,04 

Усього 151700 49996 49996 151700 



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                               (грн) 

Найменування місцевої/регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 

Програма розвитку культури і мистецтва у районі на 2017-2019 роки, 

рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 115 зі змінами 
101704 49996 151700 

Усього 101704 49996 151700 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

№  

з/п 

Показник Одиниця 

виміру 

Джерело інформації Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

 Видатки на місцеві програми 

розвитку культури і мистецтва 

грн. Рішення районної у місті ради  від 23.12.2016 

№115 "Про затвердження Програми розвитку 

культури і мистецтва у районі на 2017-2019 роки 

" зі змінами та від 26.12.2018 № 286 "Про 

районний у місті бюджет на 2019 рік" зі змінами 

101704 49996 151700 

2 продукту      

 Кількість заходів, спрямованих 

на реалізацію місцевих програм 

розвитку культури і мистецтва 

од. Інформація щодо виконання Програми розвитку 

культури і мистецтва у районі на 2017-2019 роки 

у 2018 році 

49 1 50 

 Кількість учасників культурно-

мистецьких та культурно-

масових заходів 

осіб Інформація щодо виконання Програми розвитку 

культури і мистецтва у районі на 2017-2019 роки 

у 2018 році 

67000 5000 72000 

 Кількість перевезень учасників 

культурно-мистецьких та 

культурно-масових заходів 

од. Розрахунок транспортних витрат на 2019 рік 5 - 5 

 Кількість учасників культурно-

мистецьких та культурно-

масових заходів, яких 

необхідно перевезти 

осіб Розрахунок транспортних витрат на 2019 рік 440 - 440 

3 ефективності      

 Середні витрати на реалізацію 

одного культурно-мистецького 

грн. Розрахунково: 91736 грн./49 од. = 1872 грн.; 

                          49996 грн./1 од. = 49996 грн. 

1872 49996 51868 



та культурно-масового заходу 

 Середні витрати на одне 

перевезення учасників 

культурно-мистецького та 

культурно-масового заходу 

грн. Розрахунково: 9968 грн./5 од. = 1994 грн. 1994  1994 

 Середні витрати на одного 

учасника культурно-

мистецького та культурно-

масового заходу 

грн. Розрахунково: 91736 грн./67000 чол. = 1,4 

                          49996 грн./5000 чол. = 10 

1,4 10 11,4 

 Середні витрати на перевезення 

одного учасника культурно-

мистецького та культурно-

масового заходу 

грн. Розрахунково: 9968грн./440 чол. = 22,7 грн. 22,7 - 22,7 

4 якості      

 Динаміка збільшення кількості 

учасників культурно-

мистецьких та культурно-

масових заходів в плановому 

періоді по відношенню до 

фактичного показника 

попереднього періоду 

% Інформація щодо виконання Програми розвитку 

культури і мистецтва у районі на 2017-2019 роки у 

2018 році 

100 - 100 

 

Голова районної у місті ради 

 

____________________ 
(підпис) 

 

С.Нєженцев 
(ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО:   

Начальник фінансового відділу виконкому 

районної у місті ради 

 

___________________ 
(підпис) 

 

Т.Нікітенко 
(ініціали та прізвище) 

«____» _____________2019 року 

                   Дата погодження 


