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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної 
адміністрації ГІокровського району Донецької області____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 'ЬюЬгкМЯ' 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджет}' на 2021 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського 
району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44290830

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району 
Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

44290830

(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 247 935 гривень, у тому числі загального фонду 245 941 гривень та

спеціального фонду- 1 994 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Ьюджетіпій кодекс України. Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,наказ Міністерства фінансів України га Міністерства культури і 
тури іму 3 країни піт 01.10.2010 р. .Vsl150/41 (зі змінами), 11 оста нова КМЗ від 22.01.2005 .Vs 82 «Про реалі іанію окремих положень частини другої ста гті 28 Закону У країни "Про музеї 
га музейну сира ву» (зі змінами), 11 оста нов и КМ У від 30.08.2002 р. .Vs 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 У країни від 18.10.2005р. .V» 745 «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників культури на основі Єдиноїтарифної сітки», (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів У країни від 20.09.2017 р. .V» 793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами га доповненнями), нака і Міністерства фінансів України від 26.08.2014 .V» 836 «Про деякі питання 
запровадження прої рамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації 
Покровського району Донецької області від 14 квітня 2021 року №71 "Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької 
област і від 23 грудня 2020 року .Vs 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського 
району Донецької облас ті від 05 квітня 2021 року №5 "Про утворення відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної адмінісграції Покроуського району Донецької області", 
розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08 квітня 2021 року .Vs25 "Про реорганізацію відділу 
культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до відділу культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації 
Покровського району Донецької області".

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

№ з/п Ціль державної політики

І 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 історцко-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації
2 Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-I9 та для запобігання її поширенню.

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 245 941 - 245 941

2
Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 та для запобігання її поширенню.

1 994 1 994

УСЬОГО 245 941 1 994 247 935

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

1 І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд С пені ал ьн и й фо 11 д Усього

1 2 3 4 5 6 7
1. Забезпечення збереження популяризації.духовної о надбання нації

м грат
1 кількість м\леїв од. Положення Про відділ 1 - 1
2 кількість ставок од. Штатний розпис 1.5 - 1.5
з керівників од. Штатний розпис 1 - 1
4 робі 1 пиків од. Штатний розпис 0,5 - 0,5
5 площа приміщень кв. м. Угода з відділом освіти 217 - 217
6 Видатки на забезпечення діяльності музеїв грн. Кошторис 245 941 - 245 941

продукту
Кількість відвідувачів музею, з них 2 762 - 2 762

7 жінок осіб План роботи 1 623 - 1 623
8 чоловіків осіб План роботи 1 139 - 1 139
9 Кількість музейних заходів кількість План роботи 57 - 57
10 Кількість експонатів, всього тис.од. План роботи 1,1 - 1,1
II у тому числі будуть експонуватись у плановому періоді тис.од. План роботи 1,1 - 1,1

ефективності
12 Середні витрати на 1 музейний захід грн. Розрахунок (відношення витрат до 

кількості екскурсій: 245941/57) 4 315 - 4 315



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

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації
2 Забезпечення дезіпфікуючими засобами у період спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 та для запобігання її поширенню.

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 245 941 - 245 941

2 Забезпечення дезінфікуючими засобами у період спалаху гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 та для запобігання її поширенню.

1 994 1 994

УСЬОГО 245 941 1 994 247 935

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5
Усього

1 І. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

затрат
1 кількість музеїв од. Положення про відділ 1 1
2 кількість ставок од. Штатний розпис 1,5 1,5
3 керівників од. Штатний розпис 1 1
4 робітників од. Штатний розпис 0,5 0,5
5 площа приміщень кв. м. Угода з відділом освіти 217 217
6 Видатки на забезпечення діяльності музеїв грн. Кошторис 245 941 245 941

продукту
Кількість відвідувачів музею, з них 2 762 2 762

7 жінок осіб План роботи 1 623 1 623
8 чоловіків осіб План роботи 1 139 1 139
9 Кількість музейних заходів кількість План роботи 57 57
10 Кількість експонатів, всього тис.од. План роботи 1,1 1,1
11 у тому числі будуть експонуватись у плановому періоді тис.од. План роботи 1,1 1,1

ефективності
12 Середні витрати на 1 музейний захід грн. Розрахунок (відношення витрат до 

кількості екскурсій: 245941/57) 4 315 4 315



ЯКОСТІ

ІЗ
Динаміка відвідувачів у плановому періоді по 

відношенню до фактичного показника попереднього 
періоду

ВІДС.

Розрахунок (кількість відвідувачів 
у 2020р. до кількості відвідувачів у 

2021р.: 2762/3645)
76 - 76

2. Забезпечення дезіпфікуючими засобами у період спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 та для запобігання її поширенню
затрат

1 Обсяг видатків на дезінфікуючи засоби грн. Довідка про зміну до кошторису на 
2021 рік - 1 994 1994

2 у т.ч. на діспенсер грн. - - -
3 у т.ч. на антисептичну рідину грн. - 1 994 1994

продукту
4 Кількість дезінфікуючих засобів од. Акт

прий мання -передачі
- 36 36

5 у т.ч. діспенсерів од. - - -
6 у т.ч. антисептичної рідини од. - 36 36

ефективності од. - 41 41

7
середні видатки на одну одиницю дезінфікуючого засобу

од.
розрахунок

55 55

8 у т.ч. на діспенсер од. розрахунок (260/1) - -
9 у т.ч. на антисептичну рідину од. розрахунок (2200/40) 55 55

якості

10 Динаміка запобігання поширення інфекційної хвороби
COVID-19

ВІДС.
розрахунок 100 100

В.о.начальника відділу культури Авдіївської міської військово- 
цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підцис)

Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА____________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фііід^й^кСТудцД^їй^Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області 

органу)

/Л.

нансового управління Авдіївської 
ої адміністрації Покровського району

(підпис)

Людмила ГІОЛІЩУК______________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


