
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 01-02-2022 N 01-05/01

2022 рік

1. (1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 704 500

704 500 - гривень.
5.

Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве
самоврядування".Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836,Закон України "Про культуру" від 14.12.2010року №2778-YI.Положення
"Про відділ культури та туризму Тур"є-Реметівської сільської ради" від 30.12.2020р.№47,Рішення Тур"є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021р.
№528 "Про бюджетТур"є-Реметівської  сільської територіальної громади на 2022рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

селах, територіальних громадах

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.02.2022 09:38



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва 702 500 - 702 500

2
Забезпечення виконання заходів з
інформатизації 2 000 - 2 000

704 500 - 704 500

10.

(грн)

Забезпечення кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних бухгалтерських послуг.

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Забезпечення виконання державної політики в галузі бухгалтерського обліку,забезпечення надання користувачам для прийняття рішень рівної, правдивої
та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності бюджетних установ в галузі культури

Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів ,забезпечення кошторисної ,звітної,фінансової документації  фінансування установ культури згідно із
затвердженими кошторисами



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 3,00 - 3,00

2 продукту
кількість складених звітів од. Звітність 50,00 - 50,00
кількість отриманих листів, звернень,
заяв, скарг

од. Внутрішній облік
209,00 - 209,00

3 ефективності
витрати на утримання однієї штатної
одиниці

тис.грн. розрахунок
234,80 - 234,80

кількість виконаних листів, звернень,
заяв, скарг на одного працівника

од. Внутрішній облік
70,00 - 70,00

4 якості
Динаміка збільшення витрат на
утримання однієї штатної одиниці в
порівнянні з попереднім роком

відс. Звітність

32,00 - 32,00

Відсоток якості підготовлених та зданих
звітів

відс. Звітність
100,00 - 100,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



(підпис)

(підпис)

22.02.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Л.Ю СКУБЕНИЧ
(ініціали/ прізвище)

О.В.Левко

 фінаннсовий відділ Ту`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 01-02-2022 N 01-05/01

2022 рік

1. (1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (1) (0) (8) (0) (0) (9) (6) (0) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 917 000

1 725 000 192 000 гривень.
5.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №922 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти". Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".Закон
України "Ппро місцеве самоврядування".Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про встановлення надбавки педагогічним
працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,професійно-технічних навчальних зпкладів, вищих навчальних закладів 1-11 рівня
акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування".Стаття 57 Закону України "Про освіту".Наказ МОН від 26.09.2005р.№557 "Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працвників навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ".Постанова КМУ від 17.07.2003р. №1078.Закон України про культуру" від 14.12.2010р. №2778-У!.Статут.Рішення Тур"є-Реметівської сільської
ради від 23.12.2021року №528  "Про бюджет Тур"є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціалізованої освіти
мистецькими школами

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.02.2022 09:41



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забзпечити  надання спкціальної освіти
Дитячою школою мистецтв 1 723 000 192 000 1 915 000

2
Забезпечення виконання заходів з
інформатизації 2 000 - 2 000

1 725 000 192 000 1 917 000

10.

(грн)

Забезпечення надання спеціальної освіти Дитячими школами мистецтв

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Забезпечення надання спеціальної освіти школою естетичного виховання музичної освіти, образотворчого мистецтва

Завдання
Забезпечити надання спеціальної освіти мистецькими школами



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

у т.ч. батьківська плата грн. кошторис 192 000,00 - 192 000,00
витрати спеціального фонду на
отримання освіти у школах естетичного
виховання

грн. кошторис

192 000,00 - 192 000,00

витрати загального фонду на отримання
освіти у школах естетичного виховання

грн. кошторис

1 725 000,00 - 1 725 000,00

середньорічне число ставок/штатних
одиниць робітників

од. Штатний розпис
0,75 - 0,75

середньорічне число ставок/штатних
одиниць педагогічного персоналу

од. Штатний розпис
14,00 - 14,00

 середньорічне число ставок/штатних
одиниць керівних працівників

од. Штатний розпис
1,00 - 1,00

 середньорічне число ставок/штатних
одиниць усього

од. штатний розпис
15,75 - 15,75

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



кількість установ од. Рішення Тур"є-
Реметівської
сільської ради
№538 від
23.12.2021р.

1,00 - 1,00

кількість класів од. статут Дитячої
школи мистецтв 7,00 - 7,00

кількість відділень од. статут Дитячої
школи мистецтв 1,00 - 1,00

2 продукту
середня кількість учнів звільнених від
плати за навчання

осіб журнап обліку
34,00 - 34,00

середня кількість учнів,які отримують
освіту у школах естетичного виховання

осіб журнап обліку

157,00 - 157,00

3 ефективності
чисельність учнів на одну педагогічну
ставку

осіб розрахунок(середня
цількість учнів,які
отримують освіту у
дитячій школі
мистецтв-
всього/середнє
число
окладів(ставок)
педагогічного
персоналу)

11,20 - 11,20



у т.ч. за рахунок спеціального фонду грн. розрахунок (плата
за навчання) у
школах
встетичного
виховання/середня
кількість учнів, які
отримують освітуу
диячій школі
мистецтв-всього)

- 1 222,93 1 222,93

витрати на навчання одного учня, який
отримує освіту в школах естетичного
виховання

грн. розрахунок(обсяг
видатків на 1
завдання/середня
кількість учнів,які
отримують освіту у
дитячій школі
мистецтв-всього)

10 987,26 - 10 987,26

4 якості
кількість днів відвідування відс. розрахунок(кількіст

ь днів
відвідувань/планов
е відвідування)

100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Л.Ю СКУБЕНИЧ
(ініціали/ прізвище)

О.В.Левко

 фінаннсовий відділ Ту`є-Реметівської сільської ради



22.02.2022

М. П.

Дата погодження

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 01-03-2022 N 01-05/06

2022 рік

1. (1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (4) (0) (3) (0) (0) (8) (2) (4) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 385 000

1 385 000 - гривень.
5.

Постанова КМУ від 25.03.2014 року №689 №Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам".Постанова КМУ від 22.01.2005 року
№84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років  працівникам державних і комунальних бібліотек.Закон України від 14.12.2010року
№2778-У!.Рішення Тур`є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021р.№528 "Про бюджет Тур`є-Реметівської сільської територіальної громади на
2022рік", Рішення сесії №553 від 15.02.2022 року

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.03.2022 13:30



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення доступності  для громадян
документів та інформації ,створення умов
для повного задоволення духовних
потреб громадян,сприяння професійному
та освітньому розвитку
громадян,комплектування та зберігання
бібліотечних фондів ,їх облік ,контроль за
виконанням

1 385 000 - 1 385 000

1 385 000 - 1 385 000

10.

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та кудьтурних цінностей, що
збирають, зберігають та надають в тимчасове користування бібліотеки з їх книжкового фонду

Завдання
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння
професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро



(грн)

N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість установ (бібліотек), од. Рішення Тур'є-
Реметівської
сільської ради №37
від 24.12.2020р.

11,00 - 11,00

середнє число окладів (ставок)
спеціалістів

од. штатний розпис
9,00 - 9,00

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 9,00 - 9,00

2 продукту
списання бібліотечного фонду тис.грн. Основні планові

показники роботи
бібліотек

12,80 - 12,80

поповнення бібліотечного фонду тис.грн. кошторис - - -
бібліотечний фонд грн. баланс - - -

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



списання бібліотечного фонду тис. примірників Основні планові
показники роботи
бібліотек

6,10 - 6,10

поповнення бібліотечного фонду тис. примірників Основні планові
показники роботи
бібліотек

1,75 - 1,75

бібліотечний фонд тис. примірників Звіт про діяльність
державних,
публічних бібліотек 99,93 - 99,93

число читачів тис.чол. Основні планові
показники роботи
бібліотек

6,18 - 6,18

кількість книговидач од. Основні планові
показники роботи
бібліотек

83 155,00 - 83 155,00

3 ефективності
середні витрати на придбання одного
примірника книжок

грн. розрахунок
(поповнення
бібліотечного
фонду/поповнення
бібліотечного
фонду(книги)

- - -

середні затрати на обслуговування одного
читача

грн. розрахунок
(кошторис/число
читачів)

224,11 - 224,11

кількість книговидач на одного
працівника (ставку),

од. Розрахунок(кількіс
ть
книговидач/середнє
число окладів
спеціалістів

9 239,00 - 9 239,00

4 якості



динаміка збільшення кількості
книговидач у плановому періоді
відповідно до фактичного показника
попереднього періоду

відс. розрахунок
(кількість
книговидач
плановий/фактични
й показник
попереднього
періоду)

100,00 - 100,00

динаміка поповнення бібліотечного
фонду в плановому періоді відповідно до
фактичного показника попереднього
періоду

відс. Розрахунок
(поповнення
бібліотечного
фонду в плановому
періоді/показник
попереднього
періоду

100,00 - 100,00

(підпис)

(підпис)

22.03.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Л.Ю СКУБЕНИЧ
(ініціали/ прізвище)

О.В.Левко

 фінаннсовий відділ Ту`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 01-03-2022 N 01-05/06

2022 рік

1. (1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 1 945 000

1 945 000 - гривень.
5.

Наказ КМУ від 20.12.2012р.№1560 Методичні рекомендаціїї з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у
сфері культури.Постанова КМУ №31026 від 9.12.2015р.про питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури
та відпочинку, центрів(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги
для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-YІ.
Рішення Тур`є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021року №528 "Про бюджет Тур`є-Реметівсьеої сільської територіальної громади на 2022 рік",
Рішення сесії №553 від 15.02.2022р.

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.03.2022 13:30



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення організації культурного
дозвілля населення і зміцнення
культурних традицій

1 942 000 - 1 942 000

2
Забезпечення виконання заходів з
інформатизації 3 000 - 3 000

1 945 000 - 1 945 000

10.

(грн)

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Забезпечення відродження української культури, розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-
просвітницької роботи і культурних задач, які постають перед сучасним суспільством

Завдання
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

середнє число окладів (ставок)
спеціалістів

од. штатний розпис
2,00 - 2,00

середнє число окладів (ставок)
обслуговуючого та технічного персоналу,

од. штатний розпис

10,00 - 10,00

середнє число окладів (ставок) керівних
працівників

од. штатний розпис
5,50 - 5,50

середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 17,50 - 17,50
кількість установ - усього у тому числі:
клубів

од. Мережа
12,00 - 12,00

кількість установ - усього у тому числі:
будинків культури

од. Мережа
1,00 - 1,00

кількість установ - усього од. Мережа 13,00 - 13,00
видатки спеціальногофонду
забезпеченнядіяльностібудинків
культури, клубів та інших закладів
клубного типу

грн. кошторис

- - -

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



видатки загального фонду на
забезпечення діяльності палаців,
будинків культури, клубів та інших
закладів клубного типу

грн. кошторис

1 945 000,00 - 1 945 000,00

2 продукту
кількість заходів, які забезпечують
організацію культурного дозвілля
населення

од. календарний план
роботи 184,00 - 184,00

кількість відвідувачів - усього осіб План діяльності
клубних заходів 10 886,00 - 10 886,00

3 ефективності
середні витрати на проведення одного
заходу

грн. Розрахунок
(кошторис/кількість
заходів)

10 570,65 - 10 570,65

середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок(обсяг
видатків на
завдання/кількість
відвідувачів всього)

178,67 - 178,67

4 якості
динаміка збільшення відвідувачів у
плановому періоді відповідно до
фактичного показника попереднього
періоду

відс. Розрахунок(відвіду
вачі у плановому
періоді/фактичний
показник
відвідувачів
попереднього
періоду)

124,00 - 124,00

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи Л.Ю СКУБЕНИЧ

(ініціали/ прізвище)



(підпис)

22.03.2022

М. П.

Дата погодження

(ініціали/ прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу О.В.Левко

 фінаннсовий відділ Ту`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



ЗАТВЕРДЖЕНО

від 01-03-2022 N 01-05/06

2022 рік

1. (1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) (4)(3)(9)(7)(8)(0)(9)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.

(1)(0)(1)(7)(3)(2)(4) (7) (3) (2) (4) (0) (4) (4) (3) (0)(7)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 150 000

- 150 000 гривень.
5.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний Бюджет України еа 2022 рік", Закон України "Про культуру", наказ
Міністкрства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів" із змінами,рішення Тур`є-Реметівської сільської ради №553 від 15.02.2022 року "Про внесення змін до рішення 12-ї сесії сільської ради від 23
грудня 2021 року №528 "Про бюджет Тур`є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік"

(найменування бюджетної програми)

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

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури та туризму Тур`є-Реметівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

Будівництво установ та закладів
культури

бюджетної програми місцевого бюджету на

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -

гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 
Левко Оксана Василівна 
ЄДРПОУ: 44145718 
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04 
000000277A310013AB9100 
Дата: 22.03.2022 13:30



6.

N з/п
1

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Проектні роботи  по реконструкції
будівлі музичної школи під центр
культури та дозвілля по вул.Центральна
10 в с.Тур'ї Ремети Ужгородського району

- 150 000 150 000

- 150 000 150 000

10.

(грн)

Будівництво установ та закладів культури

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції установ та закладів культури

Завдання
Реконструкція зкладів культури



N з/п
Найменування місцевої / регіональної

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

- - -

- - -

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків, необхідних для
виготовлення проектно-кошторисної
документації по реконструкції будівлі
музичної школи під центр культури та
дозвілля по вул.Центральна 10, в с.Тур'ї
Ремети, Ужгородського району

грн. кошторис

- 150 000,00 150 000,00

2 продукту
Кількість запланованих об`єктів, по яким
необхідне виготовлення проектно-
кошторисної документації

од. Розрахунок

- 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на виготовлення
проектно-кошторисної документації

грн. Розрахунок
- 150 000,00 150 000,00

4 якості
Відсоток виконання завдання відс. Розрахунок - 100,00 100,00

Усього

Результативні показники бюджетної програми:



(підпис)

(підпис)

22.03.2022

М. П.

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ прізвище)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу

Л.Ю СКУБЕНИЧ
(ініціали/ прізвище)

О.В.Левко

 фінаннсовий відділ Ту`є-Реметівської сільської ради

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


