Управління фінансів
Деражнянської районної
державної адміністрації

Відділ культури,
національностей та релігій
Деражнянської районної
державної адміністрації
НАКАЗ
22.12.2017

Деражня

№ 48

/ С С ^Ч

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до Конституції України, Законів України "Про культуру", "Про
Державний бюджет України на 2017 рік", Бюджетного кодексу України,
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції
реформування місцевих бюджетів" від 23 травня 2007 р. N 308-р , наказу
Міністерства фінансів України "Про затвердження Основних підходів до
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів" від 02.08.2010 №805, наказу Міністерства фінансів України,
Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", рішень
сесій Деражнянської районної ради:
- від 26.12.2016 №4-12/2016 року "Про районний бюджет",
- від 22.02.2017 №3-13\2017 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017
рік",
- від 26.04.2017 р. №3-14/2017"Про внесення змін до районного бюджету на
2017 рік",
- від 27.06.2017 № 7-15/2017 «Про внесення змін до районного бюджету»,
- від 11.10.2017 р. №2-18/2017 "Про внесення змін до районного бюджету на
2017 рік",
-від 25.10.2017 №2-19/2017,
-від 8.12.2017 №1-21/2017,
- від 21.12.2017 №6-21(2) «Про внесення змін до районного бюджету на 2017
рік»
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік по головному
розпоряднику коштів відділу культури, національностей та релігій
Деражнянської райдержадміністрації, затверджених спільним наказом відділу
культури, національностей та релігій і управління фінансів Деражнянської
районної державної адміністрації від 09.02.2017 № 5/5-н "Про затвердження

паспортів бюджетних програм на 2017 рік1', виклавши їх в новій редакції
(додаються)
№
п\п
1

Код програмної класифікації
видатків
2400000 (КТКВК 2414060)

2

2400000 (КТКВК 2414090)

Найменування бюджетної програми
Бібліотеки
Палаци і будинки культури, інші заклади клубного
типу

2. Контроль за виконанням наказу залишити за керівниками відділу культури
національностей та релігій та управління фінансів районної державної
адміністрації.

Начальник відділу культури,
національностей

Начальник управління фінансів

В.Петрів

С.Коширець
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 48 від 22,12 .2017 року
Відділу культури, національностей та релігій Деражнянської
РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД

Управління фінансів Деражнянської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
&С - Ч від
«Л Д. -АГ < ^01-1-

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету н а __2017__рік
1.

2400000
(КПКВК МБ)

2.

2410000

(КПКВК МБ)

3.

2414060

Відділ культури, національностей та релігій Деражнянської РДА
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, національностей та релігій Деражнянської РДА

(найменування відповідального виконавця)

___

Бібліотеки

(КПКВК МБ
(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __2569,223 гривень, у тому числі загального фонду 2554,700гривеньта спеціального
фонду - __14,523 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
-_Конституція України,ЗУ «Про культуру» проект « Про державний бюджет на 2017 рік,Бюджетний кодекс України,розпорядження КМУ
«Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»,Наказ МФУ « Про затвердження Основних підходів до запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства
культури та туризму та « Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі «Культура»,рішення сесії районної ради про районний бюджет № 4-12/2016 від 26.12.20Іброку.,рішення сесії районної ради
від 22,02,2017 р.№ 3-13/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»,рішення сесії районної ради № 3-14 /2017 від
26.04.2017р рішення сесії районної ради № 7-15 від 27.06.2017,рішення сесії районної ради № 2-18/2017 від 11.10.2017р.
Рішення сесії № 2-19 від 25.10.2017

Рішення сесії №1-21/2017 від 08.12,2017р.Рішення сесії районної ради № 6-21 (2)/2017 від21.12.2017р.

«Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми _
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступної
збираються,зберігаються,надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

інформації

та

культурних

цінностей,що

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

кпквк

КФКВК

Назва підпрограми
....... .............. .... ............................... ................................................

............................................ ......... ... ....

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
...................................... ^

N...
з/п

кпквк

і

2

КФКВК

Підпрограма / завдання
бюджетної програми2

Загальний фонд

3

______________4______________

5

І Спеціальний фонд
і ...
і

6

Разом
7

•
1

N
:з/п

’

...... і.....
!

кпквк

Одиниця виміру

Назва показника

...

і

Значення показника
6

5

4

3

2

Джерело інформації
;

.... ..... .. І Підпрограма
Забезпечення доступності для громадян
документів та інформації,створення
' умов для повного задоволення
духовних потреб громадян,сприяння
професійному та освітньому розвитку
громадян,комплектування та зберігання
бібліотечних фондів,їх облік,контроль за
виконанням
і

і

2

затрат
-------— ———«
Середнє число окладів

од.

продукту
Число читачів

3

ефективності
К-сть книговидач на одного працівника

4

.......... .... ...... ......... .................. ............
45,25
штатний розпис
г~

т.осіб

річний звіт

17,4

....
од.

річний звіт

6922

X

якості
...динаміка збільшення кількості
книговидач

%

..

розрахункова

102

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код
Найменування
джерел
КПКВК
надходжень

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду
загальний 1 спеціаль- !
,
1 „ ,
■ разом
фонд ! нии фонд !

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту

загальний і спеціальзагальний і спеціаль- і
,
- і
разом
фонд
нии фонд і
фонд І ний фонд | *)а3оМ

Пояснення,
що
характеризують
джерела

Підпрограма

\

.......................................... і

Забезпечення доступності для
громадян
документів
та
інформації,створення умов для
повного задоволення духовних
потреб
громадян,сприяння
професійному та освітньому
розвитку
громадян,комплектування
та
зберігання
бібліотечних
фондів,їх
облік,контроль
за
виконанням
1Усього

2554,700

2569,223

14,523

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1

............................ ;|............................. .............. -...
КПКВК
Загальний фонд
2

3

Спеціальний фонд

Разом

4

5

Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1

.................................................... .!

Підпрограма 2
...

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

.................. .......'............
.

......................... 1

1

2

3

4

фінансу
вання

.

5

6

7

Підпрограма 1

8

9

10

11

12

......... ..............у

Інвестиційний
проект 1
Н адходоюення
із бю дж ет у
.

і

Ін ш і дж ерела
ф інансування
(за видам и)

Інвестиційний
проект 2

X

X

і

X

'
і

Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

__Коширець С.Л.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Петрів В.П.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №48 від 22,12.2017 року
Відділу культури, національностей та релігій Деражнянської
РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ№
Управління фінансів Деражнянської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

___від^,/*<2017 N

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету н а __2017__рік
1.

2400000
(КПКВК МБ)

2.

2410000

(КПКВК МБ)

3.

2414090

Відділ культури, національностей та релігій Деражнянської РДА
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, національностей та релігій Деражнянської РДА

(найменування відповідального виконавця)

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

(КПКВК МБ
(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _4560,670 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4364,670 тис. гривень
спеціального фонду - __196,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
-_Конституція України,ЗУ «Про культуру» проект « Про державний бюджет на 2017 рік,Бюджетний кодекс України,розпорядження КМУ
«Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»,Наказ МФУ « Про затвердження Основних підходів до запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму « Про
затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
«Культура»,рішення сесії районної ради про районний бюджет № 4-12/2016 від 26.12.20 Іброку Рішення сесії районної ради від 22,02,2017
№3-13 від 22,02,2017р. « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік »
Рішення сесії районної ради № 3-14 від 26,04,2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017рік»
Рішення сесії районної ради № 7-15 від 27.06.2017р.» Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
Рішення сесії районної ради № 2-19 від 25.10.2017р.»Про внесення змін до районного бюджету на 2017рік »
Рішення сесії районної ради №1-21/2017 від08,12,2017» про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
Рішення сесії районної ради № 6-21(2)/2017 від 21,12,2017» Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
кпквк

Назва підпрограми

КФКВК

..........

............. □

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

[
КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання
бюджетної програми 2

Загальний фонд
1

і Спеціальний фонд
|

і
|

Разом
1

Підпрограма

Забезпечення
організації
культурного дозвілля населення
і зміцнення культурних традицій

і

Усього

4364,670

196,000

54560,670

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

Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

.....

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Підпрограма

і;
і

Завдання Забезпечення організації
культурного дозвілля населення і
зміцнення культурних традицій

;
1

!
[...

^ .......

і

затрат

[

Кількість штатних одиниць
2

од.

штатний розпис

од.

................................................і
річний звіт

продукту
і Кількість заходів,які забезпечують
|
організацію культурного дозвілля
населення

3

1

... .

"

.."'“1

77,75
|

;
4691
і
1

|

і; ефективності
Середні витрати на одного відвідувача

4

грн..

розрахункова

якості

12Д6

X

...динаміка збільшення відвідувачів у
| плановому періоді по відношенню до
фактичного періоду попереднього року

%

|

розрахункова

100,4

1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2
(тис. грн)
Код
Найменування
джерел
КПКВК
надходжень

1

2
Підпрограма 1
Інвестиційний
проект 1

3

Касові видатки станом на 01
січня звітного періоду
:|

і

загальний спеціальфонд ! ний фонд
4

. . . . . . іІ
1

1План видатків звітного періоду

5

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

Пояснення,
що
характеризують
| джерела
разом і фінансу
вання

■

загальний спеціаль
фонд
ний фонд

разом
6

7

і

8

разом
9

загальний спеціаль
ний фонд
фонд
10

12

11

і

13

г
1
І
І

Н адходж ення
із бю дж ет у

:
!

|
............................
1

г......................

Ін ш і дж ерела
ф інансування
(за видам и)

Інвестиційний
проект 2
Усього

І

1

і

і

і
:
і

іГІ

і

......................і

X

X

|
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Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
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Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
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ьі

Є. Ю. Кузькін

