
За т в е р д ж е н о
Йаказ Міністерства фінансів України 
Зб серпня 2014 року N 836 
В
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області від 05.022018_
№___20-0____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Управління фінансів Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області від_05.02.2018______
№ _ 3 ____ __
(найменування місцевого фінансового органу)

1. 1000000 
К П К В  М Б

2 . 1010000 
К П К В  М Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтв
К П К В  М Б (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 5,800 тис.грн .у тому числі: загального фонду___5,800_ тис.грн, спеціального
ф о н д у _________тис.грн „

5. Підстава для виконання бюджетної програми:
Закон України від 14.12.2010 № 2778 - VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення Новопсковської районної ради від 
22.12.2017р № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік»,рішення Новопсковської районної ради від 19.02.20Іброку №4/14 районна 
Програма « Розвиток культури Новопсковгцини на 2016-2020роки»



6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми
- - - -

8.Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Підирограма/завдання бюджетної програми Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Разом

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

5,800 5,800

Всього: 5,800 5,800

9.Перелік державиих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Програма «Розвиток культури 
Новопсковщини на 2016-2020роки»

Всього:

10. Результативні показники бюджетної програми) І І
*  *  ♦  *  »

№ з/п кпкв
к

Назва показників Одинця виміру Джерело інформації Значення показників

101408
2

Завдання

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



Видатки на реалізацію Програми «Розвиток культури 
Новопсковщини на 2016-2020роки

Грн.. Кошторис на 
201 Врік

5,8

Продукту
Кількість заходів, спрямованих на реалізацію районної 
програми «Розвиток культури Новопсковщини на 2016- 
2020роки»

Од. звітність 17

кількості учасників зайнятих у заходах од. звітність 8250
Ефективності
Видатки на реалізацію одного заходу Програми «Розвиток 
культури Новопсковщини на 2016-2020роки

Тис. розрахунок 1,160

Середня ціна одного квитка грн розрахунок
Якості
Динаміка збільшення кількості заходів у порівнянні з минулим 
роком

% розрахунок 6,25

Динаміка збільшення кількості заходів у порівнянні з минулим 
роком

% розрахунок 2,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

Наймену
вання

джерел
надходже

КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду План видат ків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3
Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальни 

й фонд
спеціал

ьний
фонд

разом загальн 
ий фонд

спеціал ьни 
й фонд разом
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ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської 
області

О.В.Козлова 
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)


