
2. Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради

(КТПКВК МБ)

0210000

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового  переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконком Щасливцевської с/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 400 000,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(КТПКВК МБ)

наказ

Виконком Щасливцевської с/р

(найменування місцевого фінансового органу)

__05.02.2019__________№______11____________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1
Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради

0200000

(найменування головного розпорядника)

Завдання

1 2

Усього

6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0214082

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

1 2 3 54



8

50,00

8

50,00

од.

тис. грн.

Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що 

фінансуються з місцевих бюджетів

Розрахунок

Ефективності

Середньомісячна кількість запланованих заходів

Середні витрати на 1 культурно-масовий захід

Якості

400000,00

8

тис. грн

од.

Визначення державних свят. Стимулювання окремих  колективів та 

громадян сільської ради, охорона культурної спадщини.

Затрат

Обсяг видатків

Продукту

Кількість заходів, запланованих по програмі

400000,00

8

(підпис) (ініціали і прізвище)

32 4

(ініціали і прізвище)

Усього 400 000,00

Динаміка збільшення заходів, запланованих по відношенню до 

фактичних показників попереднього періоду

1 3

0,00 400 000,00

Програма соціально-економічного і культурного розвитку Щасливцевської сільсьї ради

Кошторис

Зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що 

фінансуються з місцевих бюджетів

(підпис)

4

0,00

2

2 Сворення належних умов для проведення заходів в галузі культури і мистецтва

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

УСЬОГО 400 000,00 0,00

Сільський голова Плохушко В.О.

% Розрахунок

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

400 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

400 000,00 0,00

Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показник

Сільський голова Плохушко В.О.

ПОГОДЖЕНО:

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

1 0,00 0,00200 000,00 200 000,00Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

0,00

Спеціальний фонд Усього

5 6 7

Загальний фонд

(грн)

0,00 400 000,00


