
ЗАТВЕРДЖЕНО

0100000
(код)

0110000
(код)

0114082 0829

(код) (КФКВК)

4.

5.

6.

Рожищенська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Інші заклади в галузі культури і мистецтва

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -30 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -30 000,00 гривень та спеціального 

фонду - ______грнгривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 

21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон Укераїни "Про державний бюджет України на  2019 рік"; Наказ Міністерства 

фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 

793 зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836; Закон України "Про соціальний захист населення";  рішення міської радивід 21.12.2018 року 

№40/3 "Про міський бюджет на 2019 рік".

Наказ / розпорядчий документ

Рожищенська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження 

13.02.2019 року №

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  

1.

2.

3.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

(найменування головного розпорядника)

Рожищенська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 

року № 1209)



N з/п

7. Мета бюджетної програми  Використання можливостей міського бюджету в забезпеченні культурного дозвілля населення

8.

N з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Відзначення державних 

свят, ювілейних дат та 

професійних свят

10 000,00 10 000,00

2
Проведення урочистих 

заходів до Дня міста
60 000,00 60 000,00

3
Проведення урочистих 

заходів до Дня молоді
22 000,00 22 000,00

Завдання

Забезпечення організації заходів культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі  розвитку культури і 

мистецтва



Проведення урочистих 

заходів до Свята святого 

Миколая, засвічення 

головної новорічної 

ялинки

10 000,00 10 000,00

Проведення урочистих 

заходів під час 

новорічних та різдвяних 

свят

30 000,00 30 000,00

132 000,00 132 000,00

гривень

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Програма відзначення 

державних та 

професійних свят, 

ювілейних дат, 

заохочення та заслуги 

перед громадою міста 

Рожище, здійснення 

представницьких та 

інших заходів на 2019 рік

132 000,00 132 000,00

132 000,00 132 000,00Усього

10.

Усього

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



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Видатки на забезпечення 

реалізації заходів для 

забезпечення культурного 

дозвілля населення 

територіальної громади

гривень Рішення міської ради 132 000,00 132 000,00

2 продукту

Кількість проведених 

заходів
одиниць

Внутрішньо-

управлінський облік
30 30

3 ефективності

Середні витрати на 

проведення 1 заходу
гривень Розрахунково 4400 4400

4 якості

Питома вага проведених 

заходів до запланованих
Відсоток Розрахунково 100 100

(підпис)

Керівник установи - головного

розпорядника бюджетних коштів /

заступник керівника установи В.А.Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Результативні показники бюджетної програми:



(підпис)

Дата погодження 13.02.2019 року

М. П.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер
І.С.Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)


