
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ  

Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  

від  14 лютого    2020  року   11 – ОД      

Управління культури і туризму міської ради міста 

Кропивницького  від      21  жовтня 2020 року №   54   -ОД.        

 

 
ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

 

1.    1 0 0 0 0 0 0                        Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького                             .         42652979       .        
. (код Програмної                                         (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                  (код ЄДРПОУ) 

  класифікації видатків 

  та кредитування 

  місцевого бюджету)                                            
                                                                                                                          

2.    1 0 1 0 0 0 0                        Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького                              .        42652979      .  
   (код Програмної                                                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                               (код ЄДРПОУ) 

    класифікації видатків 

    та кредитування 

    місцевого бюджету)                                            

3.   1 0 1 7 3 2 4     .  

   (код Програмної 

    класифікації видатків 

    та кредитування 

    місцевого бюджету) 

        7324        .… 
(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків  

та кредитування 

місцевого 

бюджету) 

             0443              . 
(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету) 

   Будівництво установ та закладів культури  . 
(найменування бюджетної програми згідно 

 з Типовою програмною класифікацією видатків та 

  кредитування місцевого бюджету) 

.   11201100000  . 
     (код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -   1 353 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду –                               

1 353  000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік, Наказ  Міністерства  фінансів  

України  від  27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що 

можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами), Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року №3121. 

 



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

 

№ з/п Ціль державної політики 

1 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку міста Кропивницького у галузі культури 

 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту установ та закладів культури 

 

8. Завдання бюджетної програми: 

 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення  капітального ремонту приміщень, установ та закладів культури 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 

гривень 

№ з/п Напрями використання  

бюджетних коштів 

Загальний  

фонд 

Спеціальний  

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Капітальний ремонт приміщення Туристично- 

інформаційного центру по вул. Гоголя 91/46 

- 500 000,00 500 000,00 

2 Виконання  будівельно-монтажних робіт по 

об’єкту благоустрій прилеглої території 

Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста 

Кропивницького по вул. Винниченка ,1 м. 

Кропивницького 

 210 000,00 210 000,00 

 Виконання робіт  по благоустрію прилеглої 

території  музичної школи №1 ім.Нейгауза 

- 643 000,00 643 000,00 

 Усього -  1 353 000,00 1 353 000,00 

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 

1 Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на           

2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня           

2016 року № 742 (зі змінами)  

- 1 353 000,00 1 353 000,00 

 Усього - 1 353 000,00 1 353 000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

 

№  

з/п 

Показник Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

 2 3 4 5 6 7 



 Завдання 1      

 

1 
Забезпечення капітального ремонту приміщень, установ та закладів 

культури 
  

   

  

затрат 
  

   

 Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Туристично-

інформаційного центру  по вул. Гоголя 91/46 
тис. грн. 

бухгалтерського 

обліку 

 

- 
 

500,00 

 

500,00 

 Обсяг виконання  будівельно-монтажних робіт по об’єкту 

благоустрій прилеглої території Художньої школи імені 

О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького по вул. Винниченка ,1 м. 

Кропивницького 

  

 210,00 210,00 

 Виконання робіт  по благоустрію прилеглої території  музичної 

школи №1 ім.Нейгауза 
  

 643,00 643,00 

 продукту      

 

кількість  об’єктів од. 

 Програма розвитку 

культури та туризму 

міста Кропивницького 

на 2017-2020 роки  

(зі змінами) , договір н 

виконання робіт 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

3 

 ефективності      

 середня вартість виконання робіт на об’єкті тис.грн. розрахунок - 451,00 451,00 

 якості      

 

відсоток виконання робіт  з капітального ремонту відповідно до 

запланованого обсягу  
% розрахунок 

-  

100 

 

100 

 

 

Начальника управління культури і туризму  

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

 

_______________ 

(підпис)  

 

 

А.Ф.Назарець 

(ініціали та прізвище)  

 
ПОГОДЖЕНО:  

Фінансове управління Міської ради 

міста Кропивницького 

 

      

Начальник фінансового управління  

Міської ради міста Кропивницького  

 

______________ 

(підпис)  

Л.Т. Бочкова  

 (ініціали та прізвище)  

 

Дата погодження      21  жовтня  2020 р. 

М. П. 
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