
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
вулиця Коцюбинського, будинок 2, селище міського типу Олександрівна, 

Олександрівського району, Кіровоградської області, 27300, 
тел.(05242)3-26-78, e-mail: viddil kulturv k2@ ukr.net код ЄДРПОУ 44069674

НАКАЗ

смт Олександрівка

Від «06» травня 2021 р. № Л

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2021 рік 
(у новій редакції)

Відповідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із 
змінами), рішення селищної ради від 24.12.2020року №84 «Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік», з урахуванням 
змін рішенням селищної ради від 28.04.2021 року №580

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік (у новій редакції) 
по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодом 
програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

селищ:

^ * < 4 0 6 3 6 1 4 * ^ ^

Начальник відділу культури 
та туризм

Людмила ГУНЬКО

mailto:viddil_kulturv_k2@ukr.net


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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника відділу культури та туризму

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____Q6.Q5.2P21-___ № ____________ 3___ _________

І .  1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури та туризму Олександрівськоїселищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області__________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44069674

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

44069674

(код за ЄДРПОУ)

3. _____________1014040__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

______________ 4040______________
(код Типової програмної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджету)

_________0824__________  Забезпечення діяльності музеїв і виставок_______________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

1154200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначеиь/бюджетних асигнувань 606 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 605 500,00 гривень та

спеціального фонду - 700,00 гривень.

5. І Іідстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Ііюджетний кодекс України;
іакон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про культуру"
Наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільовою методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 

Спільний наказ Міністрества фінансів У країни та Міністерства культури України від 0 1.10.201 Ор № 1150/41" Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура”";
Рішення селищної ради від 24 .12.2020року №84 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік», з урахуванням змін рішенням селищної ради від 

28.04.2021 року №580

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Підтримка і розвиток мережі музеїв



7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової ici орнко-ісулі. і урної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання націй (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставовою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
і рішень

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

1 2 3 4 5
І

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення 

громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
605 500.00 700.00 606 200,00

УС ЬО ГО 605 500,00 700,00 606 200,00

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

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

1 2 лл 4 5

1 Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної 
ради на 202 і рік

605 500,00 0.00 605 500,00

Усього 605 500,00 0,00 605 500,00

І І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники О д и н и ц я

в и м ір }
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість установ
од.

Статут, свідоцтво про державну 

реєстрацію
1.00 0,00 1.00

середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 1,00 0.00 1.00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од Штатний розпис 2.00 0,00 2.00

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного 

персоналу
од.

Штатний розпис
1,00 0.00 1.00

кількість музеїв
од Статут, свідоцтво про державну 

реєстрацію
1.00 0.00 1.00

середнє число окладів (ставок) од. Штатний розпис 4,00 0,00 4.00
площа приміщень м.кв. Технічний план будівлі 215.00 0.00 215.00

площа приміщень у тому числі виставкова площа м.кв. Технічний план будівлі 192.00 0.00 192.00
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв тис.грн. Кошторис 605.50 0.00 605.50

продукту
кількість реалізованих квитків шт Перспективний план 0,00 175,00 175,00

кількість проведених виставок у музеях од Перспективний план 60.00 0.00 60,00
кількість екскурсій у музеях од. Перспективний план 90.00 0,00 90,00
кількість експонатів - усього тис. од. Перспективний план 9 740,00 0,00 9 740,00

кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у 
плановому періоді

тис од
Перспективний план

6 002.00 0.00 6 002.00



кількість відвідувачів музеїв осіб Перспективний план 0,00 6 500,00 6 500,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими 

квитками
осіб

Перспективний план
0,00 175,00 175,00

кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно осіб Перспективний план 0,00 6 325,00 6 325,00
плановий обсяг доходів музеїв тис.грн. Кошторис 0,00 0,70 0,70

плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації 
квитків

тис.грн. Кошторис
0,00 0,70 0,70

еф ективності

середня вартість одного квитка грн. Калькуляція 0,00 4,00 4,00
середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунок 93,15 0,11 93,26

середні витрати на 1 кв. м виставкової площі грн. розрахунок 3 153,65 0.00 3 153,65
я ко ст і

динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до 

; фактичного показника попереднього періоду
відс.

розрахунок
100,00 0,00 100,00

О»*

___  Ш
^ к й У ^ ^ ^ ^ л ь ш е н н я  відвідувачів у плановому періоді відповідно до 

Фактичного показника попереднього періоду
відс.

розрахунок
100,00 0.00 100,00

к|ф!>турй|'м та Туризму Олександрівської
ниць;і«)гЬ:|айону Кіровоградської області

(підпис)

П О Г €

Ф інансовій
ІО:

(Назва місцев
рівськУселищної ради Кронинннпької о району Кіровоградської області 

гану)

І Іачальник фінансового відділу Олекс; 
Кропинпииької о району Кіровограді

06.05.2021

М їи’щног|тади

(Дії І її погодження)

М II

(підпис)

Людмила ГУНЬКО
(ініціали/іміціал, прізвище)

Валентина Ш ИЯТА
(ініціал и/ініціап, прізвище)


