
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014  № 836 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ 
Відділ культури Сватівської районної державної 
адміністрації від 30.01.2019 № 4 
(найменування структурного підрозділу) 
 
наказ від 30.01.2019 № 5 
Управління фінансів Сватівської районної державної 
адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
 
  

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1014082       0829      Інші заходи в галузі культури і мистецтва  

     КПКВК МБ)   (КФКВК)1  (найменування бюджетної програми) 
4. Обсяг   бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду –
50 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.  
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Закон України «Про культуру» (зі змінами), 
Указ Президента України «Про державну підтримку клубних закладів», Указ Президента України «Про деякі заходи 
щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної та культурної спадщини» 
Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 № 33/1, Районна програма 
розвитку міжрегіональних культурних зв’язків на 2018 – 2020 роки. 
6. Мета бюджетної програми  Створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, належний рівень 
організації творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних зв’язків, організація гастрольних виїздів художніх 
колективів та окремих виконавців району з метою обміном досвідом роботи, налагоджування творчої співпраці, 
організація змістовного дозвілля для гостей і мешканців району та посилення ролі культури в розвитку Сватівського 
району. 
 



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                                                            (грн)  

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

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1014082 0829 Завдання    

 

  Забезпечення сприятливих умов для розвитку 
культурного середовища, належний рівень організації 
творчих візитів, розвиток міжрегіональних культурних 
зв’язків, організація гастрольних виїздів художніх 
колективів та окремих виконавців району з метою 
обміном досвідом роботи, налагоджування творчої 
співпраці, організація змістовного дозвілля для гостей і 
мешканців району та посилення ролі культури в 
розвитку Сватівського району 

50 000,00 0,00 50 000,00 

   Усього 50 000,00 0,00 50 000,00 
 

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 
 

КПКВК 
Загальний 

фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 

Районна програма розвитку міжрегіональних культурних 
зв’язків на 2018 – 2020 роки. 

1014082 50 000,00 0,00 50 000,00 

 
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 
 1014082 Підпрограма    

  Завдання    
1  Показники затрат    
  Кількість програм од. Мережа розпорядників і одержувачів 

коштів місцевих бюджетів 
1 

2.  Показники продукту    



 


