
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014  № 836 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ 
Відділ культури Сватівської районної державної 
адміністрації від 02.03.2018 № 19 
(найменування структурного підрозділу) 
 
наказ від 02.03.2018 № 12 
Управління фінансів Сватівської районної державної 
адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
 
  

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  

 
1. 1000000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації  
           (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  
2. 1010000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації 

               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  
3. 1014081       0829     Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 

     КПКВК МБ)   (КФКВК)1  (найменування бюджетної програми) 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 540,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
540,800 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.  
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів, Наказ Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на 
основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами), Рішення сесії Сватівської районної ради від 20.12.2017 № 25/2, Рішення 
сесії Сватівської районної ради від 21.02.2018 № 26/6 
6. Мета бюджетної програми Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, фінансова підтримка та розвиток 
закладів і проведення культурно-освітніх заходів. 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 
- - - - 

 



 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 

(тис. грн)  

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання  
бюджетної програми 2 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1014081 0829 Завдання    

 
  Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах 

культури та фінансова підтримка проведення культурно-
освітніх заходів 

540,800 0,000 540,800 

   Усього 540,800 0,000 540,800 
 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
(тис. грн)  

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 
 

КПКВК 
Загальний 

фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 
 

№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця 
виміру Джерело інформації Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 
 1014081 Підпрограма    

  Завдання    
  Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури та фінансова підтримка проведення культурно-освітніх 

заходів 
1  Показники затрат    
  Кількість централізованих бухгалтерій од. Мережа розпорядників і одержувачів коштів 

місцевих бюджетів 
1 

  Кількість штатних одиниць всього од. Штатний розпис на 2018 рік 5 

  З них: кількість штатних одиниць керівних працівників од. Штатний розпис на 2018 рік 1 
  кількість штатних одиниць спеціалістів  од. Штатний розпис на 2018 рік 4 

2.  Показники продукту    
  Кількість закладів культури, які обслуговує 

централізована бухгалтерія 
од. Положення про централізовану бухгалтерію, 

наказ 
4 



 
 

 


