
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 
 

 

НАКАЗ 
 

26 листопада 2021 року                        м. Гребінка                                 № 52-ОД 

 

 

Про затвердження паспортів 

бюджетних програм 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 2 сесії 

Гребінківської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 77 «Про 

бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення 

6 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 24.02.2021 року           

№ 231«Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2021 рік», 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», рішення 11 сесії 

Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року № 754«Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 

2021 рік», рішення 13 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 

22.09.2021 року  №1082 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 15 сесії Гребінківської 

міської ради VIII скликання від 25.11.2021 року №1424 "Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік". 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік відділу 

культури і туризму Гребінківської міської ради за КПКВК МБ 1010160,  

1014030, 1014060 затверджених наказом відділу культури і туризму 

Гребінківської міської ради від 01.02.2021 року № 13-ОД, виклавши в новій 

редакції, що додаються. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу  Олександр 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. 1010160 0160   0111 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)

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 7 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 "Про впорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів" (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами); 

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

Положення про відділ культури і туризму Гребінківської міської ради затверджено Рішенням 1 сесії (друге засідання) Гребінківської міської ради VII скликання від 01.12.2017 року №21;

Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 р. №77 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік";

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –803800 гривень , у тому числі загального фонду – 803800 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

коштів місцевого бюджету )

26.11.2021 р. № 52-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Відділ культури і туризму Гребінківської міської ради

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



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 803 800

0 803 800

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0.00 3.00

1 3 6 7

2

од. 0.00 81.00

од. 0.00 159.00

3

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг журнал реєстрації 159.00

ефективності

продукту

кількість прийнятих нормативно-правових актів журнал реєстрацій 81.00

кількість штатних одиниць штатний розпис 3.00

2 4 5

2 4 5

затрат

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Усього 803 800

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та 

обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у 

відповідній сфері

803 800

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму у міській територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення виконання відділом культури і туризму Гребінківської міської ради наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Рішення 13 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 22.09.2021 р. №1082 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік";

Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 25.11.2021 р. №1424 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку



грн. 0.00 267 933.33

од. 0.00 27.00

од. 0.00 53.00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.11.2021 р.

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
розрахунок 53.00

Начальник відділу
Олександр ІЛЬЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

витрати на утримання однієї штатної одиниці розрахунок 267 933.33

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 

працівника
розрахунок 27.00



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. 1014030 4030   0824 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 )

26.11.2021 р. № 52-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)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2980643,34 гривень , у тому числі загального фонду – 2965025 гривень та спеціального фонду –

15618,34 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 р. №280/97-ВР  "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закон України від 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру"; 

Закон України  від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу";

Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (із змінами);

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

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

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року  №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 15 618.34 2 980 643.34

15 618.34 2 980 643.34

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 2 175 2 175

2 175 2 175

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1 3 6 7

1

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

Статут КЗ "Гребінківська міська публічна бібліотека" затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №190; 

Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 р. №77 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік";

Рішення 13 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 22.09.2021 р. №1082 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік";

Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 25.11.2021 р. № 1424"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

Надання бібліотечних послуг, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування 

бібліотеками 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому 

розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення 

духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 

зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

2 965 025

Усього 2 965 025

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік 0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

2 4 5

затрат



од. 0.00 13.75

од. 0.00 1.00

од. 0.00 7.25

од. 0.00 22.00

од. 0.00 24.00

2

тис.грн. 0.00 1.00

тис.грн. 11 548.34 11 548.34

тис.грн. 0.00 313.80

тис. примірників 0.00 2.00

тис. примірників 0.09 0.09

тис. примірників 0.00 971.20

тис.осіб 0.00 11.60

од. 0.00 190 150.00

3

од. 0.00 9 055.00

грн. 0.36 255.97

4

відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис)

середнє число окладів (ставок) спеціалістів штатний розпис 13.75

середнє число окладів (ставок) робітників штатний розпис 1.00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників штатний розпис 7.25

середнє число окладів (ставок) - усього штатний розпис 22.00

кількість установ (бібліотек) мережа 24.00

продукту

списання бібліотечного фонду звіт 1.00

поповнення бібліотечного фонду кошторис 0.00

бібліотечний фонд звіт 313.80

списання бібліотечного фонду звіт 2.00

поповнення бібліотечного фонду тис.примірників 0.00

бібліотечний фонд звіт 971.20

число читачів звіт 11.60

кількість книговидач звіт 190 150.00

ефективності

кількість книговидач на одного працівника (ставку) розрахунок 9 055.00

середні затрати на обслуговування одного читача розрахунок 255.61

якості

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 

відповідно до фактичного показника попереднього періоду
розрахунок 100.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.11.2021 р.

М.П.

Начальник відділу
Олександр ІЛЬЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО



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. 1014060 4060   0828 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 )

26.11.2021 р. № 52-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)

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та iнших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6449764,63 гривень , у тому числі загального фонду – 5966600 гривень та спеціального фонду –

483164,63 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 14.12.2010 р. №2778-VI "Про культуру" (із змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

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 фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року  №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; 

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



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 483 164.63 6 449 764.63

483 164.63 6 449 764.63

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 420 000 440 000

420 000 440 000

Статут Гребінківський міський будинок культури затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №63, Статут КЗ "Сл.-Петрівський сільський 

будинок культури" затверджено Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163, Статут КЗ "Мар'янівський сільський будинок культури" затверджено 

Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 02.03.2018 р. №163 ; 

Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 р. №77 "Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік";

  Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 24.02.2021 р. №231 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік";

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";

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 р. №754 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік";

Рішення 13 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 22.09.2021 р. №1082 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік";

   Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 25.11.2021 р. №1424 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 5 966 600

Усього 5 966 600

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік 20 000

Усього 20 000

11. Результативні показники бюджетної програми 



№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0.00 0.00

од. 0.00 15.00

од. 0.00 19.00

од. 0.00 16.50

од. 0.00 50.50

од. 0.00 4.00

од. 0.00 15.00

од. 0.00 19.00

2

осіб 0.00 26 000.00

осіб 0.00 26 000.00

од. 2.00 218.00

шт. 1.00 1.00

3

грн. 31 582.32 59 205.47

грн. 0.00 229.48

грн. 420 000.00 420 000.00

4

відс. 0.00 100.00

(підпис)

(підпис)

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, 

будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
0.00

середнє число окладів (ставок) спеціалістів штатний розпис 15.00

середнє число окладів (ставок) робітників штатний розпис 19.00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників штатний розпис 16.50

середнє число окладів (ставок) - усього штатний розпис 50.50

кількість установ у тому числі клубів мережа 4.00

кількість установ у тому числі будинків культури мережа 15.00

кількість установ - усього мережа 19.00

продукту

кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно звіти установ 26 000.00

кількість відвідувачів - усього звіти установ 26 000.00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного 

дозвілля населення
звіти установ 216.00

кількість придбаного обладнання довгострокового користування специфікація 0.00

ефективності

середні витрати на проведення одного заходу розрахунок 27 623.15

середні витрати на одного відвідувача розрахунок 229.48

середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання 

довгострокового користування
розрахунок 0.00

якості

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 

до фактичного показника попереднього періоду
розрахунок 100.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.11.2021 р.

М.П.

Начальник відділу
Олександр ІЛЬЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради
Наталія БОНДАРЕНКО


