
УКРАЇНА 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ 
0 

Н А К А З 

31 січня 2022 року смт Срібне № З 

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022рік 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік» , наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 
«Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення сесії Срібнянської 
селищної ради від 24.12.2021 року «Про місцевий бюджет Срібнянської 
селищної територіальної громади на 2022 рік» н а к а з у ю : 

1. ЗАТВЕРДИТИ паспорти бюджетних програм на 2022 рік за 
програмами, які передбачені у бюджеті Срібнянської селищної ради: 

1.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах( м.Києві), 
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах ТПКВКМБ 1010160; 

1.2. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів ТПКВКМБ 1014060; 

1.3. Забезпечення діяльності бібліотек ТПКВКМБ 1014030; 
1.4. Забезпечення діяльності музеїв та виставок ТПКВКМБ 1014040; 
1.5. Надання спеціальної освіти мистецькими школами ТПКВКМБ 

1011080; 
1.6. Забезпечення діяльності інших закладів галузі культури і 

мистецтва ТПКВКМБ 1014081; 
1.7. Інші заходи в галузі культури і мистецтва ТПКВКМБ 1014082. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ: 
Головний спеціаліст відділу культури та 
туризму Срібнянської селищної ради 

Начальник підпис 

3 1 . 0 1 . 2 и / / р . 
Інна КОВАЛЕНКО 

Ірина ЖИЖКА 



ЗЛ І ^ Ж Е Н О 
Нака". іістерства фінансів України 2о серь-мя .2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
наказ 
Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

jV, № З 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1 . 1000000 Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) 

2 . 1010000 Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) ' 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
3. 1010160 0160 0111 Києві), селищах« селах, територіальних громадах 2553000000 

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету) 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредшування місцевого бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 320 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 320 000,00 гривень та 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
- Конституція України, Бюджетний кодес України, 
- Закон України "Про місцеве самоврядування", 
- Наказ міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 "Про зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про & складання"; від 
26.08.2014р. № 836 "Продеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; від 02.12.2014р. № 1195 "Про затвердження структури 
кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", 
- Закон України "Про культуру" № 2778-УІ від 14.12.2010 року. 
- Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 24.12.2021 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2022 рік" 

Г 
» 

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

№ з/п Ціль державної політики 

1 Керівництво і управління у сфері культури 

7. Мета бюджетної програми 
Керівництво і управління у сфері культури 



8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п 
- — - І 

Завдання 

1 Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

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

1 2 3 4 5 

1 Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері культури. 320 000,00 0,00 320 000,00 

УСЬОГО 320 000,00 0,00 320 000,00 

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

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
Усього 0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№з/п Показники Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00 
продукту 

кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень од. Книга реєстрації вхідної 
документації 

110,00 0,00 110,00 

кількість запланованих наказів по відділу од. Книга реєстрації наказів 120,00 0,00 120,00 
кількість проведених нарад, засідань од. Квартальний клан роботи 25,00 0,00 25,00 

ефективності 
кількість виконаних листів, звернень, розпоряджень, доручень од. Книга реєстрації вхідної 

документації 
110,00 0,00 110,00 

кількість підготовлених наказів по відділу од. Книга реєстрації наказів 120,00 0,00 120,00 
якості 

відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень 
до їх загальної кількості 

відс. Книга реєстрації вхідної та вихідної 
документації 

100,00 0,00 100,00 



1000000 

1" І ̂  К Е Н О 
Вика::. аістерства фінансів України 2(-> серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ 
Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

7*-
№ Ь З 

42272013 
(код за ЄДРПОУ) 

2. 1010000 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 
(найменування відповідального виконавця) 

42272013 
(код за ЄДРПОУ) 

3. 1011080 1080 0960 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Типової програвшої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету) 

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету) 

2553000000 

(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 306 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 261 200,00 гривень та 

спеціального фонду- 45 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
- Конституція України, Бюджетний кодес України, 
- Закон України "Про місцеве самоврядування", 
- Наказ міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 "Про зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання"; від 
26.08.2014р. № 836 "Продеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; від 02.12.2014р. № 1195 "Про затвердження структури 
кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", 
- Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року. 
- Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 24.12.2021 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2022 рік" 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
№ з/п Ціль державної політики 

1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді 

7. Мета бюджетної програми 
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді 

8. Завдання бюджетної програми 
№ з/п Завдання 

1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього 



9. Н а п р я м и в и к о р и с т а н н я б ю д ж е т н и х к о ш т і в 
гривень 

№ з/п Н а п р я м и в и к о р и с т а н н я б ю д ж е т н и х к о ш т і в З а г а л ь н и й ф о н д Спец іальний ф о н д У с ь о г о 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення надання початкової музичної,хореографічної освіти, з образотворчого 
мистецтва та художнього. 

1 261 200,00 45 000,00 1 306 200,00 

УСЬОГО 1 261 200,00 45 000,00 1 306 200,00 

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

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 
1 2 3 4 5 

Усього 0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№з/п Показники Одиниця 
і ш м і т / 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

1 кількість установ од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 
2 середне число окладів (ставок) усього од. штатний розпис 10,94 0,00 10,94 
3 середне число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 
4 середне число окладів (ставок) педагогічних працівників од. штатний розпис 8,94 0,00 8,94 
5 середне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 

персоналу 
од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 

6 кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо) од. звіт 9,00 0,00 9,00 
7 кількість класів од. звіт 6,00 0,00 6,00 

продукту 

1 середня кількість учнів, які отримують освіту школах естетичного 
виховання 

осіб звіт 0,00 117,00 117,00 

2 середня кількість учнів звільнених від плати за навчання осіб звіт 0,00 12,00 12,00 
ефективності 

1 кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб звіт 0,00 13,00 13,00 
якості 

1 кількість днів відвідуваннями учнями шкіл естетичного виховання днів звіт 0,00 240,00 240,00 

2 
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах 

естетичного виховання у плановому періоді відповідно до 
Фактичного показника попереднього періоду 

відс. звіт 0,00 102,00 102,00 



с ЗАТІҐ' ЖЕНО 
Наказ» лстерства фінансів України 26 серпня 2014 року іу» 8 V-) 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ 
Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

і7/ (У, <ЛСХ2Ь, № І * 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1000000 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 

2. 1010000 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 

3. 1014030 4030 0824 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету) 

Забезпечення діяльності бібліотек 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету) 

2553000000 
(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

2 095 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 095 300,00 гривень та 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, 
- Закон України "Про місцеве самоврядування", 
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 "Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання"; від 
26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; від 02.12.2014 року № 1195 "Про затвердження 
структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікції видатків та кредитування місцевих бюджетів/ 
Тимчасової класифікапії видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", 
- Закон України "Про культуру" № 2778-УІ від 14.12.2010 р. 
- Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 24.12.2021 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2022 рік". 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
№з/п Ціль державної політики 

1 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками 

8. Завдання бюджетної програми 
№ з/п Завдання / \ 



Забезпечення доступності для громадян документів та інформа( творення умов для повного задоволення духовних потреб громад[ пияння професійного та освітньому розвитку громадян, комплектування 
зберігання бібліотечних фондів. їх облік 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

№ з / п Н а п р я м и в и к о р и с т а н н я б ю д ж е т н и х к о ш т і в З а г а л ь н и й ф о н д С п е ц і а л ь н и й ф о н д У с ь о г о 
1 2 3 4 5 

1 Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх 
естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу 

2 095 300,00 0,00 2 095 300,00 

УСЬОГО 2 095 300,00 0,00 2 095 300,00 

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

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний Фонд Усього 
1 2 3 4 5 

Усього 0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 
№з/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

1 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 5,50 0,00 5,50 
2 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 12,00 0,00 12,00 
3 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 

персоналу 
од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 

4 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 18,50 0,00 18,50 
4 кількість установ (бібліотек), од. штатний розпис 17,00 0,00 17,00 

продукту 
1 число читачів тис.чол. звіт 6,70 0,00 6,70 
2 бібліотечний фонд тис. примірників звіт 126,80 0,00 126,80 
3 тис.грн. звіт 488,10 0,00 488,10 
4 поповнення бібліотечного фонду тис. примірників звіт 0,00 1,50 1,50 

! 5 тис.грн. звіт 0,00 155,10 155,10 
б списання бібліотечного фонду тис. примірників звіт 18,10 0,00 18,10 
7 тис.грн. звіт 64,40 0,00 64,40 
8 кількість книговидач од. звіт 119 290,00 0,00 119 290,00 

ефективності 
1 кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. звіт 4 970,00 0,00 4 970,00 
2 Кількість читачів на одного працівника од. звіт 279,00 0,00 279,00 

якості 

1 динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду 

відс. звіт 0,00 115,00 115,00 

2 динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду 

відс. звіт 132,00 0,00 132,00 



ЗА і' ̂  -КННО 
Нагссі' стерства фінансів України ссрп^і ПІ 4 року № 836 

і (у реда.чші наказу Міністерства фінансів України ьш 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ 
Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 

в 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

М О/. № 3 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1 . 1000000 Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) 

2 . 1010000 Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) ^ (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) 

3 . 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 2553000000 
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 123 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 123 100,00 гривень та 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, бюджетний кодекс України, 
Закон України "Про місцеве самоврядування" 
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209 "Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання"; від 
26.08.2014 року. 
№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; від 02.12.2014 року, №1195 "Про затвердження Структури 
кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; 
Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010 року. 
- Рішення сесії скликання Срібнянської селищної ради від 24.12.2021 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2022 рік" 

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

№ з/п Ціль державної політики 

1 Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини 

7. Мета бюджетної програми 
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної с п а д щ и н и 

8. Завдання бюджетної програми 



№ з/п Завдання 

І Забезпечення діяльності музеїв та виставок 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
' . гривень 

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

1 2 3 4 5 

1 Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення 
громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. 

123 100,00 0,00 123 100,00 

УСЬОГО 123 100,00 0,00 123 100,00 

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

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
Усього 0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№з/п Показники Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

кількість установ од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 

кількість музеїв од. план 1,00 0,00 1,00 
кількість виставок од. план 10,00 0,00 10,00 
площа приміщень м.кв. Розрахункові дані 72,20 0,00 72,20 

продукту 
кількість проведених виставок у музеях од. план 8,00 0,00 8,00 

кількість екскурсій на виставках од. план 45,00 0,00 45,00 
кількість відвідувачів музеїв осіб план 800,00 0,00 800,00 



< З А \ Д Ж Е Н О 
^ Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

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

наказ 
Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Я О? Ми № З * 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1 . 1000000 Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) 

2 . 1010000 Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) 

Забезпечення'діяльності палаців і будинків культури, 
3. 1014060 4060 0828 клубів, центрів дозвілля та інших клубнях закладів 2553000000 

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету) 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 804 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 784 700,00 гривень та 

спеціального фонду- 20 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
- Конституції України, Бюджетний кодекс України 
- Закон України "Про місцеве самоврядування" 
- Накази Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 "Про зміни до правил складання паспортів бюджетних програм мвецевих бюджетів та звітів про їх складання", від 
26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 02.12.2014 року № 1195 "Про затвердження 
Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для ббщджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", 
- Закон України "Про культуру"№ 2778-VI від 14.12.2010 року. 
Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 24.12.2021 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2022 рік" . 

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

№ з / п Ціль державної політики 

1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

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

8. Завдання бюджетної програми 



№ з/п -< Завдання 
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

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

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 4 784 700,00 20 000,00 4 804 700,00 

УСЬОГО 4 784 700,00 20 000,00 4 804 700,00 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, щ о виконуються у складі б ю д ж е т н о ї програми 

гривень 
№ з / п Найменування місцевої / пегіональної поогеами Загальний б о н д Спеціальний <Ьонд У с ь о г о 

1 2 3 4 5 
Усього 0,00 

11. Результативні показники б ю д ж е т н о ї програми 

№ з / п Показники Одиниця 
п и м і т / 

Джерело інформації Загальний ф о н д Спеціальний фонд У с ь о г о 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

1 Кількість установ -усього од. штатний розпис 21,00 0,00 21,00 
2 у тому числі: будинків культури од. штатний розпис 15,00 0,00 15,00 
3 клубів од. штатний розпис 6,00 0,00 6,00 
4 Кількість гуртків од. звіт 0,00 111,00 111,00 
5 Середне число окладів (ставок) усього од. штатний розпис 44,50 0,75 45,25 
6 Середне число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 15,75 0,00 15,75 
7 Середне число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 14,25 0,75 15,00 
8 Середне число окладів (ставок) робітників од. штатний розпис 5,00 0,00 5,00 

9 Середне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 
персоналу 

од. штатний розпис 9,50 0,00 9,50 

продукту 
1 кількість відвідувачів - усього осіб звіт 0,00 25 303,00 25 303,00 

2 Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 
дозвілля населення 

од. звіт 0,00 76,00 76,00 

ефективності 
1 Середня кількість відвідувачів одного заходу осіб звіт 0,00 333,00 333,00 

якості 

1 Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду 

відс. звіт 0,00 174,00 174,00 



З А Т і у КЕНО 
Наказі стерства фінансів Укра ^ ;.. серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ 
Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 

(найменування головного розпорядника Йоштів місцевого бюджету) 

2/. о/. № З 

1. 

2. 

3. 

1000000 

1010000 

1014081 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 

4081 

(найменування відповідального виконавця) 

0829 

42272013 
(код за ЄДРПОУ) 

42272013 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Тилової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету) 

(код за ЄДРПОУ) 

/ 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету) 

2553000000 
(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

408 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 408 800,00 гривень та 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, 
- Закон України "Про місцеве самоврядування", 
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209 "Про зміни до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання" ; від 
2608.2014 року № 836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; від 02.12.2014 року № 1195 "Про затвердження 
структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Типової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", 
- Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р. 
- Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 24.12.2021 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2022 рік", 

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

№ з / п Ціль державної політики 

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів 

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

\ 



8. Завдання бюджетної програми ( 

№ з/п Завдання 

1 Протягом року забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації установ культури згідноіз затввердженими кошторисами 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 
1 2 3 4 5 

1 Протягом року забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової 
документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами. 

408 800,00 0,00 408 800,00 

УСЬОГО 408 800,00 0,00 408 800,00 

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

№з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
Усього 0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№з/п Показники Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

і Кількість централізованих бухгалтерій од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 
2 Середне число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 3,00 0,00 3,00 

продукту 
1 Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія од. штатний розпис 25,00 0,00 25,00 
2 Кількість складених звітів од. Розрахункові дані 24,00 0,00 24,00 
3 Кількість особових рахунків од. Розрахункові дані 19,00 0,00 19,00 

ефективності 
1 Кількість складених звітів на одного працівника од. Розрахункові дані 8,00 0,00 8,00 
2 Кількість установ на одного працівника од. Розрахункові дані 8,00 0,00 8,00 
3 Кількість особових рахунків на одного працівника од. Розрахункові дані 3,00 0,00 3,00 

якості 

1 Динаміка встановлених порушень в установах, в яких ведеться облік 
ПБ 

відс. Розрахункові дані 0,00 0,00 0,00 



З А І Д ЖЕНО 
Н а к а з , ..інстерства фінансів України 25 серпня 2014 року 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2 0 І 8 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ 
Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 

в 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

З/.Р/ ^Жл № $ 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

1 . 1000000 Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) 

2 . 1010000 Відділ культури та туризму Срібнянської селищної ради 42272013 
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 

кредитування місцевого бюджету) ' 

3 . 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 2553000000 
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 000,00 гривень та 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України, Бюджетний кодекс України. 
Закон України "Про місцеве самоврядування" 
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209 "Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх складання"; від 
26.08.2014 року. 
№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; від 02.12.2014 року, №1195 "Про затвердження Структури 
кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації! видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"; 
Закон України "Про культуру" №2778-УІ від 14.12.2010 року. 
- Рішення сесії Срібнянської селищної ради від 24.12.2021 року "Про місцевий бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2022 рік" 

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

№ з / п Ціль державної політики 

1 Підтримка та розвиток заходів в галузі культури і мистецтва 

7. Мета бюджетної програми 
Підтримка та розвиток заходів у галузі культури і мистецтва 

( 
і 

8. Завдання бюджетної програми 



№ з/п . Завдання ' 

1 Забезпечення організації та проведення 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 5 
1 Забезпечення організації та проведення професійних свят, культурно-масових заходів 5 000,00 0,00 5 000,00 

УСЬОГО 5 000,00 0,00 5 000,00 

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

№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
Усього 0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№з/п Показники Одиниця 
виміру 

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів кількість кошторис 5 000,00 0,00 5 000,00 
продукту 

кількість культурно-мистецьких заходів кількість план 1,00 0,00 1,00 
ефективності 

середні витрати на проведення одного заходу грн. 5 000,00 0,00 5 000,00 
якості 

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді 
відповідно до Фактичного показника попереднього періоду 

відс. 100,00 0,00 100,00 

Начальник 

ПОГОДЖЕНО: 
Фінансове управління 

Ірина ЖИЖКА 

(підпис/ (ініціали/ініціал, прізвище) 

Галина КРЕКОТЕНЬ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 


