
1.___________ 1000000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2.___________ 1010000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3.___________ 1017324___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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)

05.0^ № 09______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

_____________ 7324_____________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________0443_________
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 115 000

спеціального фонду- 115 000 гривень.

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

Будівництво-1 установ та закладів культури_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду 0

05514000000
(код бюджету)

гривень та

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), Закон України «Про військово - цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII (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 України 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", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020р.№1346 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
міста Авдіївка на 2021рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Проведення капітального ремонту приміщення за адресою м.Авдіївка, вул.Комунальна, буд.11

7. Мета бюджетної програми
Проведення капітального ремонту приміщення за адресою м.Авдіївка, вул.Комунальна, буд.11



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення за адресою м.Авдіївка, вул.Комунальна, буд. 11

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5

1 Розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 
капітального ремонту приміщення за адресою м.Авдіївка, вул.Комунальна, буд.11

- 115 000 115 000

УСЬОГО - 115 000 115 000

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

І
Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021рік, затверджена 
керівником військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020р.№1346 - 115000 115000

2

Розробка та виготовлення проектно - кошторисної документації для проведення 
капітального ремонту приміщень бібліотеки-філїї № 3 Централізованої бібліотечної 
системи та приміщень Народного музею історії міста за адресом: м. Авдіївка, 
Донецької області,

- 115000 115000

Усього - 230000 230000

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 Розробка проектно-кошторисної документації на проведення 
капітального ремонту

грн. Кошторис - 115 000 115 000

продукту
2 Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій од. звітність - 1 1

3 Середньорічна кількість розроблених проектно-кошторисних 
документацій

од. інформація закладів
- 1 1

4 Площа приміщень, на яких планується розробити та виготовити 
проектно-кошторисну документацію

кв. м. технічний паспорт, договір оренди
- 180 180

ефективності



5
Середні витрати на 1 кв.м площі приміщень, на ремонт яких 
планується розробити та виготовити проектно-кошторисну 

документацію
грн.

Розрахунок
- 641 641

ЯКОСТІ

6 Рівень виконання робіт, передбачених на розробку проектно- 
кошторисної документації

відс. Розрахунок
- 100 100

Начальник відділу культури військово-цивільної адміністрації 
міста Авдіївка Донецької області

Інна ХРИПЛИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)


