ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 8 3 6
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Буцька селищна рада
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.08.2020 р. № 91-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1.

( 0100000 )

Буцька селищна рада

(код Програмної класифікації видатків та
кредиту'вання місцевого бюджету)

2.

( 0110000)

( 0114060 )
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Буцька селищна рада

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

25659763
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

4060
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

25659763

0828
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

23526000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -781620 гривень , у тому числі загального фонду - 768170 гривень та спеціального фонду - 13450
гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
5. Нормативно-правові акти:
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання заровадженн програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом
Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України, міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
- рішення Буцької селищної ради від 24.12.2019 № 30-5/УІІ "Про бюджет Буцької селищної обєднаної територіальної громади на 2020 рік" (23526000000) (зі змінами та доповненнями)

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

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п
1

Завдання
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

і

2

3

4

5

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Усього

768 170
768 170

13 450
13 450

781 620
781 620

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

і

2

1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

«Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади Буцької
селищної ради на 2020 рік»
Усього

768 170

13 450

781 620

768 170

13 450

781 620

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п
і
1

2
і

Показники

Одиниця виміру

2

3

затрат
кількість установ - усього
середнє число окладів (ставок) - усього
видатки загального та спеціального фонду на забезпечення
діяльності будинків культури
продукту'
кількість заходів, яті забезпечують організацію культурного

од.
од.
гр н .

од.

Джерело
інформації
4
Мережа установ
Штатний розпис
Кошторис на 2020 рік .
Звітність установи

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

5

6

7

3.00
6,50

0,00
0,00

3,00
6,50

768170,00

13450,00

781620,00

518,00

0,00

518.00

2

1

дозвілля населення
кількість відвідувачів - усього
Селищний голова

3

осіб

4

Звітність установи

5

7

6

30135.00
Сергій Залізняк
(ініціали ініціал, прізвище)

Валентина Бондаренко
(ініціали/ініціал. прізвище)

0,00

30135.00

