і

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

НАКАЗ
15 серпня 2019 року

м. Чернігів

№ 71-Д

Про затвердження змін до
паспортів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014
року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та згідно
розпорядження міського голови від 14.08.2019 року № 112-р

НАКАЗУЮ:
Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної
програми місцевого бюджету на 2019 рік управління культури та туризму
Чернігівської міської ради
КПКВКМБ

Найменування програми

1014082

«Інші заходи в галузі культури і
мистецтва»

Начальник управління

О. ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 15 серпня 2019 року № 71-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1000000
(КТПКВК МБ)

Управління культури та ту ризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2.

1010000
(КТПКВК МБ)

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

1014082 ______________________________ 0829___________Інші заходи в галузі культури і мистецтва_________________________________________________________
(КТПКВК МБ)
( КФК ВК )
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1979940,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1979940,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.11.2018 року № 2629-УШ "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Чернігівської міської рада від 29.11.2018 року № Зб/'/ІІ-ЗЗ "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38ЛП-6);
Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року №36/УП-5 " Про затвердження Міської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м.Чернігова на 2019-2021
Розпорядження міського голови від 14.08.2019 року №112-р "Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м.Чернігова на 2019 рік"
6. Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_____________________________________________________________________ ________________
Ціль державної політики
№ з/п
Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу.
1

7. Мета бюджетної програми:
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, охорона та збереження пам'яток культурної спадщини
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання

1

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2

Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

9. Нап >ями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Проведення загальноміських заходів

2

Збереження пам'яток культурної спадщини
Усього

1867940,00

1867940,00

112000,00

112000,00

1979940,00

0,00

1979940,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:____________________________________________________________________________________ (грн)
Усього
Спеціальний фонд
Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний фонд
4
2
3
1
112000,00
Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки
112000,00
112000,00

0,00

112000,00

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1
1

2

3

4

5

6

7

затрат
витрати на проведення культурно-мистецьких
заходів
витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів
культурної спадщини

2

тис. грн

кошторис

1867,940

1867,940

тис. грн

кошторис

100,000

100,000

витрати на виготовлення охоронних дошок на
тис. грн
пам'ятки культурної спадщини
продукту
кількість культурно-освітніх заходів (святя, ювілеГ од.

кошторис

12,000

12,000

календарний план заходів

57,000

57,000

кількість відремонтованих пам'яток культурної
спадщини

картки аналітичного
обліку

10,000

10,000

од.

кількість виготовлених дошок на пам'ятоки
культурної спадщини
3

ефективності
середні витрати на проведення одного заходувсього
середні витрати на проведення ремонту пам'яток
культурної спадщини

4

середні витрати на виготовлених дошок на
пам'ятки культурної спадщини
якості
питома вага відвідувачів заходів у загальній
чисельності населення міста
відсоток обсягу відремонтованих об'єктів
культурної спадщини до загальної кількості
облікованих

од.

картки аналітичного
обліку

тис. грн

розрахунок

32,770

розрахунок

10,000

10,000

тис. грн

розрахунок

2,400

2,400

%

розрахунок

5,0

5,0

%

розрахунок

50,0

50,0

тис. грн

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

)

5,000

5,000

\

О.І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О.Ю. Лисенко
та прізвище)

32,770

