
ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ______0200000_____  ______________________________ Виконавчий комітет Миколаївської місько? ради 04056612
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0214082
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

________ 4082________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0829_________  Інші заходи в галузі культури і мистецтва________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою

класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування бюджету) місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 461 390 гривень, у тому числі загального фонду - 461 390 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України " Про Державний бюджет України на 2021 рік " від 15.12.2020 №1082-ІХ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів” та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами; 
Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки. Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/16 ;
Рішення ММР "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №2/32.

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

№ з/п __Цнн_державної політики
1 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів



7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів 461 390 461 390

Усього 461 390 461 390

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини” на 2021-2025 роки 461 390 461 390

Усього 461 390 461 390

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники
О диниця

вим іру
Д ж е р е л о  ін ф о р м ац ії Загальний фонд Спеціальний фонд Усьо го

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів 
місцевих бюджетів тис.грн. кошторис 461,390 461,390

2 продукту
кількість культурно-освітніх заходів од. календарний план 17| 17

3 ефективності
середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 27 140,589 27 140,589

4 якості
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду відс. розрахунок 6,25 6,25

Заступник Миколаївського міського 
голови

(Підпис)

(підпис)

А.Л. Петров

(ініціали/ініціал, прізвище)

В. Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)


