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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту культури
Департамент культури облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021

№ 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

1000000

Департамент культури облдержадміністрації

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

1010000

02227943

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1014082

4082

0829

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

Департамент культури облдержадміністрації

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

02227943

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 000 000,00

2 500 000,00

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

гривень, у тому числі загального фонду

1 500 000,00

0710000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 №2778-УІ, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури
України від 01 жовтня 2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
«Культура», рішення обласної ради від 01.10.2020 № 1832 «Програма розвитку культури і мистецтва в Закарпатській області на 2021-2023 роки», рішення обласної ради від 01.10.2020
№1833 «Про програму охорони культурної спадщини Закарпатської області на 2021-2023 роки», рішення обласної ради від 17.12.2020 року №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури

7. Мета бюджетної програми
Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Здійснення заходів з розвитку культури і мистецтва в області та збереження памяток культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Збереження і використання памяток культурної спадщини Закарпатської області
Розвиток культури і мистецтва
УСЬОГО

1
2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00

0,00
1 000 000,00
1 000 000,00

500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1
2

Загальний фонд

2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

Програма розвитку культури Закарпатської області на 2021 - 2023 роки
Програма охорони культурної спадщини Закарпатської області на 2021 - 2023 роки

1 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

Усього

1 500 000,00

1 000 000,00

2 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
0

затрат
видатки на проведення культурно-мистецьких заходів
видатки на паспортизацію обєктів культурної спадщини області та
виготовлення охоронних дощок
продукту
кількість культурно-мистецьких заходів
кількість обєктів культурної спадщини на які буде виготовлено
паспорти та охоронні дошки, проведено інвентаризацію
ефективності
середні витрати на проведення одного культурно-мистецького
заходу
середні витрати на обєкти у яких буде виготовлено паспорти та
охоронні дошки, проведено інвентаризацію
якості
динаміка збільшення кількості культурно мистецьких заходів у
плановомк періоді відповідно до фактичного показника
попереднього періоду

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

7

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00
2 000 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

грн.

план заходів

грн.

кошторис

од.

план заходів

36,00

3,00

0,00
39,00

од.

план

85,00

0,00

85,00

27 777,00

333 333,00

361 110,00

5 882,00

0,00

5 882,00

0,00
план заходів, кошторис

грн.

розрахунково

грн.

0,00
статистична звітність
відс.

-18,00

0,00

О.Ю Бабунич

Директор департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
Сергій ОСТАФІЙЧУК

Заступник директора департаменту
(підпис)

10.02.2021
(Дата погодження)

М.П.

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

-18,00

