
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

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

наказ
Фінансове управління Ніжинської районної державної 
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 
від 15 січня 2019року № 117 5

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . __1000000___ Відділ культури Ніжинської РДА_

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 .   1010000 Відділ культури Ніжинської РДА_

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014082 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  70,0тис. гривень, у тому числі загального фонду -  70,0 тис. гривень та 
спеціального фонду - __0,00_ тис. гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і 
бібліотечну праву», Закон України «Про Інформацію», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», 
рішення 8 (позачергової) сесії Ніжинської районної ради від 21.12.2018року «Про районний бюджет на
2019рік»._______________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу._

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
___________________ _______________________________________ _______________  (тис, грн)

№
з/п КПКВК КФК

ВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 о 4 5 б 7

1.

1014082 0822 Забезпечення 
інформування і 
задоволення творчих 
потреб інтересів 
громадян, їх 
естетичне виховання, 
розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу

70,0 70,0

Усього 70,0 70,0



з

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, 
мистецтва і охорони культурної 
спадщини на 2018рік

1014082 70,0 70,0

Усього 70,0 70,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 О
.3 4 5 б

1 . 1014082 Показники затрат:
1.1 Кількість музичних 

колективів
Од. Звіт по мережі 6

1.2 Видатки на районні 
програми розвитку 
культури і мистецтва

тис. грн. кошторис 70,0

1,3 В т.ч.за рахунок 
районного бюджету

тис. грн. кошторис 70,0

2 Показники продукту:
2.1 Кількість заходів, 

спрямованих на Од. Звіт по мережі зо



4

реалізацію районних 
програм розвитку 
культури і туризму

2 2 В т.ч. кількість інших 
культурно - освітніх 
заходів (свята, ювілеї)

15

3 Показники ефективності:
3.1 Середні витрати на 

проведення одного заходу - 
всього

Грн. 2333

4 Показники якості: X
Динаміка збільшення 
кількості заходів у 
плановому періоді по 
відношенню до фактичного 
показника попереднього 
періоду

% 186

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

ф онд разом
загальний

ф онд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 О
Д 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього
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Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

"(підпису
А.М. Залозна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник керівника фінансового органу Т.М. Глемезда
(ініціали та прізвище)


