
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької 
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0<6 ^(L. № _Q9______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1._____________1000000_____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

2._____________ 1010000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 05514000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 454 300 гривень, у тому числі загального фонду 454 300 гривень та

спеціального фонду- гривень.0

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі 
змінами), Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 
«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами), наказ 
Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та 
доповненнями), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики у сфері культури

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління в сфері культури. Сприяння всебічному розвитку культури, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереження культурної спадщини.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури 454 300 - 454 300

УСЬОГО 454 300 - 454 300

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис і - 1
2 площа адміністративних приміщень кв. м. Угода з КП "СЄЗ" 85 - 85

продукту

3 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції

340 - 340

4 кількість підготовлених нормативно-правових актів од. План роботи на 2021 рік 160 - 160

ефективності

5

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од.

Розрахунок (відношення отриманих 
листів, звернень, заяв, скарг до 

кількості посадових осіб)
340 - 340

6
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного 

працівника од.
Розрахунок (відношення прийнятих 

нормативно-правових актів до 
кількості посадових осіб)

160 - 160

якості

7

Динаміка збільшення кількості виконаних доручень листів, скарг, 
заяв в плановому періоді по відношенню до фактичного виконання 

показника попереднього періоду
відс. Розрахунково (340/323) 105% - 105%



8

Динаміка збільшення кількості підготовлених нормативно-правових 
актів в плановому періоді по відношенню до фактичного виконання 

показника попереднього періоду відс. Розрахунково (160/195) 82% - 82%

Начальник відділу культури військово-цивільної адміністрації 
міста Авдіївка Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

Інна ХРИПЛИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)


