
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

0551700000
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

23.06.2021 155

Волноваська міська вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя Волноваського району Донецької областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

44048570

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0214060 4060 0828

0210000
Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області

44048570

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

152 387,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

  Конституція України. Бюджетний кодекс України (зі змінами);

 Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів"  (зі змінами); спільний наказ МФУ 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»,

  Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами;

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Волноваха  "Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік" №547 від 26.12.2020р. (в редакції 

розпорядження від 14.09.2021  № 442 )

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

11 007 313,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Волноваська міська вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя Волноваського району Донецької 

областi

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації 

Волноваського району Донецької області

1
 Створення умов для творчого розвитку особистості творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня,

творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 854 926,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

(в редакції розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації  Волноваського району Донецької області від 22.09.2021  № 457)



15,00

0
любительські об*єднання та клуби по інтересам

од.
кошторис та розрахунок до 

кошторису
32,00 0,00 32,00

0 хореографічні од. кошторис та розрахунок 15,00 0,00

10,00

0 театральні од. кошторис та розрахунок 4,00 0,00 4,00

0
вокально-хорові

од.
кошторис та розрахунок до 

кошторису
10,00 0,00

10 854 926,00

0 кількість аматорських формувань, у тому числі: од. 61,00 0,00 61,00

0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, 

будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
грн. розрахунок 10 854 926,00 0,00

29,50

0 чоловіки од. особова картка 8,00 0,00 8,00

0 жінки од. особова картка 29,50 0,00
0 середнє число окладів (ставок) робітників од. 37,50 0,00

37,50

0 чоловіки од. особова картка 7,50 0,00 7,50

0 жінки од. особова картка 37,50 0,00
0 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 45,00 0,00

13,00

0 чоловіки од. особова картка 2,00 0,00 2,00

0 жінки од. особова картка 13,00 0,00
0 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. 15,00 0,00

0,00 120 000,00

2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 114 433,00 114 433,00

УСЬОГО 10 854 926,00 152 387,00 11 007 313,00

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Усього 120 000,00

1

1

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, контро

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

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

1 37 954,00 10 892 880,00

1
Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік
120 000,00 0,00 120 000,00

1 54

УсьогоЗагальний фонд

2
затрат

53 4

Одиниця 

виміру
Показники Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

10 854 926,00

Спеціальний фонд

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0



М.П.

904 577,170 Середні витрати на утримання 1 закладу грн. розрахунок 904 577,17 0,00

203,00

0 ефективності

0
дівчатка, жінки

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
203,00 0,00

0
хлопчики, чоловіки

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
107,00 0,00 107,00

25,00

0
кількість учасників любительських об*єднань та клубів по 

інтересам
осіб 310,00 0,00

0
чоловіки

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
25,00 0,00

120,00

0
жінки

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
60,00 0,00 60,00

0
дівчатка

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
120,00 0,00

0
хлопчики

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
15,00 0,00 15,00

6,00

0 кількість учасників вокально-хорових формувань осіб 220,00 0,00

0
чоловіки

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
6,00 0,00

22,00

0
жінки

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
14,00 0,00 14,00

0
дівчатка

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
22,00 0,00

0
хлопчики

осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
18,00 0,00 18,00

12,00

0 кількістьучасників театральних формувань осіб 60,00 0,00

0 кількість закладів од. розрахунок 12,00 0,00

0
кількість глядачів - усього

тис.осіб
кошторис та розрахунок до 

кошторису
91,84 0,00 91,84

0 продукту

Заступник керівника Волноваської міської військово-цивільної 

адміністрації Волноваського району Донецької області

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Волноваської  міської військово-цивільної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

17.09.2021

Начальник фінансового відділу А.М.Білоусова

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

І.М.Капран

ПОГОДЖЕНО:


