
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження № 270 від 22 грудня 2018 року 
Семенівська міська рада Чернігівської області 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0100000
(кгасвк м б )

2. 0110000
(КПКВК МБ)

3. 0114080
(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Семенівська міська рада
(найменування головного розпорядника)

Семенівська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  56,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  47,0 тис. 
гривень та спеціального фонду -  9 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", рішення сесії "Про міський бюджет на 2018 рік" від 26.12.2017 р.. рішення сесії від 20.12.2018 року «Про внесення змін до рішення 
сесії міської ради від 20.12.2018 року «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 
рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення урочистих заходів, свят та спортивних змагань



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

0114082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
__________________________________________ _____ (тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0114082 0829 Інші заходи у галузі культури та мистецтва

Завдання
П роведення урочистих 
заходів, свят т а  спортивних 
змагань

47,0 47,0

П ридбання банера з 
конструкцією

9,0 9,0

Усього 47,0 9,0 56,0

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
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань



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

і 2 3 4 5 6
0114082 Інші заходи у галузі культури та мистецтва

Завдання Проведення урочистих заходів, свят та спортивних змагань
1 З а т р а т

В итрати  на нагородження, призи тис. грн. Ріш ення сесії 47,0

2 П родукту

Кі лькість громадян, які 
нагородж ені

осіб розрахунок 408

3 Ефективності

С ередній розм ір  витрат на 
нагородж ення

гри. Розрахункові дані 115

4 Я кості

В ідсоток громадян, які одерж али 
нагороди

% Розрахункові дані 100

5 Затрат

П ридбання банера з 
конструкцією

тис. грн. Ріш ення сесії 9,0

6 П родукту

К ількість свят н а які буде 
використовуватися

ш т розрахунок 4

7 Е ф ективності

С ередній  розмір витрат на 
придбання банера з  конструкцією

грн. Розрахункові дані 2250

8 Якості

В ідсоток громадян, які одерж ать 
естетичне задоволення

% Розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис, грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

ф онд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Н адходж ення із 
бю дж ет у
Інш і дж ерела  
ф інансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2
...
Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


