
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

02червня 2021 року м. Гребінка № 34-ОД

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
26.08.2014 року №836 (із змінами і доповненнями), рішення 9 сесії
Гребінківської міської ради VIII скликання від 25.05.2021 року №484 «Про
внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на
2021 рік»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік відділу

культури і туризму Гребінківської міської ради за КПКВК 1011142, що
додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу О. Ільчук



1. 1000000 41962612

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 41962612

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011142 1142   0990 16521000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

02.06.2021 р. № 34-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –11678 гривень , у тому числі загального фонду – 11678 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); 

Закон України від 23.04.1991 р. №987-ХII "Про позашкільну освіту" ; 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та 

доповненнями); 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в 

галузі "Освіта"(із змінами);						

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами); 

Рішення 9 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 25.05.2021 р. №484"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік".		

									

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



№

з/п

1

№

з/п

2

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 11 678

0 11 678

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 11 678

0 11 678

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

2

осіб 0.00 19.00

3

грн. 0.00 614.63

4

1 3 6 7

відс. 0.00 100.00

Ціль державної політики

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити виплату грошової винагороди обдарованій молоді-учням Гребінківської дитячої музичної школи, переможцям та призерам конкурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти 11 678

Усього 11 678

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік 11 678

Усього 11 678

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

продукту

Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у 

навчанні

Розпорядження міського 

голови
19.00

ефективності

Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за 

найкращі успіхи у різних напрямах освіти
Розрахунок 614.63

якості

2 4 5

Відсоток учнів відзначених до запланованих Розрахунок 100.00

Начальник відділу
Олександр ІЛЬЧУК



(підпис)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

02.06.2021 р.

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО


