
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(1) (0) (8) (0)
Надання спеціальної освіти мистецькими

школами(0) (9) (6) (0)(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (0)(4)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(КФКВК) (код бюджету)(код Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду -1 855 750Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

гривень та спеціального фонду - 67 700 гривень.1 788 050
Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон  України "Про культуру" наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про затвердження правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний
бюджет України", Конституція України, Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів", рішення сесії  №22-39/VII ВІД 07.07.2020р. "Про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради на 2020 рік", рішення сесії
від 08.09.2020 №3-41/VII "Про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради від 24 грудня 2019 року №11-31/VII "Про сільський бюджет
Піщанської сільської ради на 2020 рік",розпорядження №171-д від 07.10.2020р. "Про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради від 24 грудня
2019 року №11-31/VII "Про сільський бюджет  Піщанської сільської ради на 2020 рік",рішення сесії Піщанської сільської ради від 24.12.2020р.
№33-3/VIIІ "Про сільський бюджет  Піщанської сільської ради на 2021 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Наказ / розпорядчий документ
Вiддiл культури Пiщанської сiльс. ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 09-В25-01-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

Вiддiл культури Пiщанської сiльс. ради (4)(3)(4)(3)(7)(2)(1)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника)

(4)(3)(4)(3)(7)(2)(1)(4)(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) Вiддiл культури Пiщанської сiльс. ради
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п

1
1
2
3
4
5
6
7

10.

(грн)

N з/п

Оплата природного газу -31 250 31 250
51 900Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування
51 900-

Усього 67 7001 788 050 1 855 750

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

Спеціальний фонд УсьогоЗагальний фонд
Найменування місцевої / регіональної

програми

Усього
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд

52 43
Заробітна плата та нарахування на
заробітну плату

-1 743 380 1 743 380
- 360Оплата послуг (крім комунальних) 360

20 3004 500 15 800Придбання
предметів,матеріалів,обладнання та
інвентарю

-1 760 1 760Оплата водопостачання та
водовідведення 6 800-Оплата електроенергії 6 800

Забезпечення діяльності шкіл духовного та естетичного виховання дітей та молоді

Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності шкіл духовного та естетичного виховання дітей та молоді

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення діяльності шкіл духовного та естетичного виховання дітей та молоді

Напрями використання бюджетних коштів



1
1

11.

N з/п

1
1

9

2

3

4

Середнє число ставок педагогічного
персоналуСереднє число ставок керівних
працівників

затрат

Результативні показники бюджетної програми:

Показник

2

од.
од.

Одиниця виміру

3

-

штатний розпис

штатний розпис

рішення про
передачу на баланс

4

штатний розпис

67 700

Джерело інформації

продукту

од.
од.

Кількість установ (шкіл)
Середнє число ставок – усього

план закупівель30230000-0 2 000,00
-30210000-4 план закупівель

планування закупівель згідно кодів CPV,
що визначають належність завдань,
проектів (робіт) до сфери інформатизації
(національної програми інформатизації) план закупівель 2 000,00

осіб
Кількість учнів, які отримують освіту у
школах естетичного виховання 82,00

інформація
керівника
кошторис

Видатки на забезпечення діяльності
установ естетичного виховання 1 788 050,00грн.
ефективності
Витрати на 1 установу 894 025,00розрахунково

грн.

грн.

грн.
грн.

2,00
1,00

10,00

9,00

67 700

5

Загальний фонд Спеціальний фонд

-
-

6

-
-

Усього

10,00

7

1,00
9,00

2,00

Витрати на 1 учня 21,80розрахунковотис.грн.
якості

100,00
Відсоток учнів,які отримають
відповідний документ про освіту відс.

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансово-економічний відділ Піщанської сільської ради

відс.

32 54
67 70067 700Програма розвитку культури Піщанської

сільської територіальної громади на
2021-2023роки

-
Усього

-

-

-

67 700,00

13 500,00

-

-

13 500,00

894 025,00

13 500,00
15 500,00

82,00

21,80

1 855 750,00

2 000,00

100,00

Ю.Г.Данілова
(ініціали/ прізвище)



М. П.

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

Дата погодження 25-01-2021

Н.В.Шелєгова
(ініціали/ прізвище)

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


