
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області від 14.06.2018 №57-0
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Управління фінансів Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області від 14.06.2018 
№_22

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 
КПКВ МБ

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

2. 1010000 
КПКВ МБ

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

3. 1014081
КПКВ МБ

0829 Інші заклади в галузі культури і мистецтва
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 400.475 тис.грн :у тому числі: загального фонду 400,475 тис.грн спеціального фонду 
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», наказу Міністерства культури і туризму від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 
2005 року за № 1285/11565 ( із змінами ) (додаток 5 ) .Рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2017р № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 
рік» Рішення сесії Новопсковської районної ради від 01.06.2018 року №22/5 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення централізованого веденням бухгалтерського обліку та господарського обслуговування



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

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

8.0бсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної 
програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1014081 0829 Інші заклади в галузі культури і мистецтва 400,475 0 400,475
Всього: 400,475 0 400,475

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

Всього:

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п КПКВК Назва показників Одинця виміру Джерело інформації Значення показників
1014081 Завдання

Забеспечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Затрат
Кількість установ-усього,од од звітність 1
Середнє число окладів(ставок)-всього од звітність 5
Обсяг видатків тис. гри звітність 400,475
Продукту
Кількість установ що обслуговується од. звітність 6
Ефективності
Кількість установ,які обслуговує 1 штатна 
одиниця

од розрахунок 2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2



Код
Найменуван 
ня джерел 

надходжень
к п к в к

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3
Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансування

загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальни 

й фонд

спеціал
ьний
фонд

разом загальн 
ий фонд

спеціальни 
й фонд разом

= = ^  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ
Д*

V З»
ультури Новопсковської 

^/адміністрації Луганської

ПОГОДЖЕНО:
п

Заступник начальник: у 
бюджетного відцілуіуврав! 
Новопсковської райоїйібї

4 ^ 4  Г Н А*. ' 2 ^ '

\щцутрації

(підпис)
О.В.Козлова 

(ініціали та прізвище)

Н.М.Скороход 

(ініціали та прізвище)


