
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15.11.2018 року № 908)

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Інгульського району 
Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської 
ради
                                                                                      
від                                        №

ПАСПОРТ

1.

2.

3.

(КФКВК)

4.

5.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

4214082 0829    Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(КТПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   75 502,00 гривень, у тому числі загального фонду -  75 502,00 гривень та спеціального фонду -  гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:



6.

7. Завдання бюджетної програми:

Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

№ з/п Завдання

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010  №2456-VI зі змінами та доповненнями.

Закон України ""Про Державний бюджет на 2019 рік""

Наказ № 836 від 26.08.2014 «Про деякі питання  запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/18 "Про затвердження Міської комплексної програми ""Культура"" на 2016-2019 рр.""                                                                                                                                                           

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. (грн)

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

10.

Одиниця 

виміру

Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів 75502.00 75502.00

Усього 75502.00 75502.00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Міська комплексна програма  "Культура" на 2016-2019 роки 75502.00 75502.00

Усього 75502.00 75502.00

Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
виміру

31 2 4 5 6 7
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів



тис.грн

од.

грн

%

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали та прізвище)

затрат

обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів
кошторис 75.502 75.502

продукту
1 кількість культурно-освітніх заходів кошторис 8 8

Перший заступник голови адміністрації 

Інгульського району ММР І.В. Волков

(підпис)

Директор департаменту фінансів 

Миколаївської міської ради В.Є. Святелик

(підпис)

ефективності
1 середні витрати на проведення одного заходу розрахунок 9 437.75 9 437.75

якості

1
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді  відповідно до 

фактичного показника попереднього періоду
розрахунок -11.1 -11.1
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