
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)

_______________

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.____________ 1014040____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 4040______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0824_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок_______________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

05514000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 246 700 гривень, у тому числі загального фонду 246 700 гривень та

спеціального фонду- 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і 
туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 (зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та 
музейну справу» (зі змінами), Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», (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), наказ Міністерства фінансів У країни від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 Основою державної політики в галузі музейної справи є реалізація прав громадян на духовне надбання нації, здобуття культурних цінностей

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

J[Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації



9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації 246 700 - 246 700

УСЬОГО 246 700 - 246 700

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

і кількість музеїв од. Положення про відділ культури 1 1
2 кількість ставок од. Штатний розпис 2 2
3 керівників од. Штатний розпис 1 1
4 робітників од. Штатний розпис 1 1
5 площа приміщень кв. м. Угода з відділом освіти 217 217
6 Видатки на забезпечення діяльності музеїв грн. Кошторис 246 700 246 700

продукту
Кількість відвідувачів музею, з них 4 680 4 680

7 жінок осіб План роботи 3 276 3 276
8 чоловіків осіб План роботи 1 404 1 404
9 Кількість екскурсій в музеї кількість План роботи 95 95
10 Кількість експонатів, всього тис.од. План роботи 1 . 1
11 у тому числі будуть експонуватись у плановому періоді тис.од. План роботи 1 1

ефективності

12
Середні витрати на 1 екскурсію грн.

Розрахунок (відношення витрат до 
кількості екскурсій: 246700/95)

2 597 - 2 597

якості

13
Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до 

фактичного показника попереднього періоду відс.
Розрахунок (кількість відвідувачів у 

2020р. до кількості відвідувачів у 
2021р.: 2500/4680)

53% - 53%

Фі
(Н

ої адміністрації міста Авдіївка Донецької області

Началь 
міста

військово-цивільної адміністрації

ня військово-цивільної
р5к§^бнецької області

М.П.

Інна ХРИПЛИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)


