
1. 0100000 04358508
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04358508
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0114060 4060   0828 10537000000

(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)

№
з/п

1

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

Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

30.12.2021 р. № 164

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області
(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 –4498130 гривень , у тому числі загального фонду – 4348130 гривень та спеціального фонду – 150000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-УІ Типовий перелік бюджетних програм та розрахункових показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" №1150/41 від 01.10.2010р.

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

Ціль державної політики

Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, 
задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми



№
з/п

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 150,000 4,498,130
150,000 4,498,130

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

тис.грн. 150,000.00 4,498,130.00

од. 0.00 21.00
од. 0.00 2.00

(підпис)

(підпис)

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 4,348,130
Усього 4,348,130

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

затрат
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, 
будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу кошторис 4,348,130.00

Фінансово-економічне управління

середнє число окладів (ставок) - усього штатний розпис 21.00
кількість установ у тому числі клубів дані установи 2.00

Начальник управління Ольга БОБРУЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

31.12.2021 р.

М.П.

Сільський голова Олександр ПАЛАМАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


