
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

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

НАКАЗ

смт Олександрівка

Від «11» серпня 2021 р. №  &

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2021 рік

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 30.07.2021 №1246 «Про внесення змін до 
рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік»

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік по головному 
розпоряднику коштів - відділу культури та туризму за кодами програмної 
класифікації видатків місцевих бюджетів (КГ1КВК МБ):

КПКВК МБ 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури

НАКАЗУЮ:

Людмила ГУІЇБКО

mailto:viddil_kulturv_k2@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 рок> Х36
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 20IX 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)

11.08.202і_____________ № 6________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ІОООООО Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропіівиицького району
____________________________  Кіровоградської області_________________________________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджет))

кредитування місцевою бюджет))

44060674

(код иСЯРГЮУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури та туризму Олександрівської селищної ради Кропнвіїїіцького району 
Кіровоградської області_______________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

44069674

(код за СДРПОУ)

3. 1017363

(код Програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевого бюджету І

7363 0490

(код І и пової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджет))

(код Фхнкінональної класифікації 
видатків та к|)слііт\ ванни бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
і ериторій___________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредит) вання місцевого бюджет))

1154200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 50 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України;
Ьюджстннн кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет па 2021 р ік";
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про культуру"
Наказ Міністресгва фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільовою методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 року .N«822-р "Деякі низання розподілу у 2021 році субвенції з державної о бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розви тку окремих територій"
Рішення селищної ради від 30.07.2021 р .N’«1246 "Про внесення змін до рішення до рішення селищної ради від 24.12.2020року Л«84 "Про бюджсі О.ісксандрівськоїселищної 
територіальної громади на 2021 рік"

6 1 (ід і державної п о н і ики. на досягнення яких спрямована реалі зація бюджетної програми

№  з/п 1 (іль державної політики

1
Реалізація державної політики спрямована на забезпечення га виконання інвестиційних проектів в рамках иійснення заходів щодо соціально-сокномічного розвитку територій та забезпечення організації 

культурного дозвілля населення і зміцнення культурних гради

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо еоціально-еокномічіюго розви тку територій га забезпечення організації культурного дозвілля 
населення і зміцнення культурних традицій___________________________________________________________________ ______________ _________________________________________



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Виконання інвестиційних проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

і
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для 
Красносілківського сільського будинку культури Центру культури та дозвілля 
Олександрівськоі селищної ради

0,00 50 000,00 50 000,00

УСЬОГО 0,00 50 000,00 50 000,00

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 3 4 5
Усього 0,00

Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 Д 4 5 6 7
іатрат

Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

гри Кошторис 0,00 50 000.00 50 000,00

продукту
кількісіь одиниці» придбаного обладнання од накладна 0,00 1.00 1,00

ефективності
середні видатки на придбання одиниці обладнання гри розрахунок 0,00 50 000.00 50 000.00

икос І і

________
і,1 штуці вага виділених коштів \ іагальній сумі необхідних видатків в іде розрахунок 0,00 100,00 100,00

І Іамальніїк віЛділх _к\. н> г^іхР.путаризмх ( Хіександрівеької 
се.ппні/оі' ргіди І < р о п 111 і і пі 111. ра р о н \ Кіровоградської області

а  •
>»; І с 2ІІО ІО Л /К Р Н О :

Фінансовий відділ О/юкеаі і/ірі нськ^ц селищної ради Кроіишниш.кот району Кірової раде ь ко і облаєп 
(І їазїїїї місцевої '«.фінансової оорган\ 1 .

І Іачальни'к фінансової б їи .тіг  і\ СХісксан. фінської ссд ш тю і ра, 
кроиивнпцького району Кіровоградської ооласп

; ■ ' ¥ (  І N І / ї ї  \г>т\^
.08.2021

(Дат а погодження)

Людмила ГУНЬКО

(ініша.ііі ішша.і. мрі жишс)

Вален і шіа ШИЯ І А

(іміїїіади/ініиіал мрі шшис)
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