ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління культури, національностей та релігій
Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

2020 року

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1.

2.

3.

4.

1000000

Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації

38812525

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1010000

Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації

38812525

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

10100000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних
асигнувань у тому числі загального фонду та спеціального фонду -

3 100 000,00
2 400 000,00
700 000,00

гривень,
гривень
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами); Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Закон України «Про культуру»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від
01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"»
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 року за № 952/18247;
Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017року №315-14-VIІ «Про затвердження Програми розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на
2017-2020 роки» (зі змінами)»; Рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 № 813-32-VII «Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік»; Розпорядження голови
Київської облдержадміністрації від 4 лютого 2020 року №52 "Про призначення стипендій голови Київської обласної державної адміністрації видатним діячам культури
області на 2020 рік"

1

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямова реалізація бюджетної програми
№
з/п

1.

Ціль державної політики
Забезпечення на території Київської області реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, а також національної
музейної політики, здійснення в області відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

2

Загальний фонд Спеціальний фонд
3

1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх захолів
2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Усього

2 400 000,00
0,00
2 400 000,00

4

5

700 000,00
700 000,00

2 400 000,00
700 000,00
3 100 000,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
№
з/п

1

Усього

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд

2

Програма розвитку творчого потенціалу та культурного простору Київської області на 2017-2020 роки (у редакції,
затвердженій рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 №776-32-VII)

Разом

3

4

5

2 400 000,00

700 000,00

3 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

5

грн.

Кошторис на проведення заходів

1 600 000,00

1 600 000,00

грн.

Розпорядження голови Київської
облдержадміністрації

24 800,00

24 800,00

грн.

Розпорядження голови Київської
облдержадміністрації

120 000,00

120 000,00

грн.

Перелік заходів Програми

390 000,00

390 000,00

1. затрат
Забезпечення організації і проведення обласних культурномистецьких заходів
Забезпечення вручення обласних премій (літературної премії
ім.Григорія Косинки; в галузі народного мистецтва ім.Петра
Верни; музичної премії; в галузі образотворчого мистецтва ім.Івана
Сошенка)
Забезпечення виплати стипендій голови обласної державної
адміністрації видатним діячам культури області
Забезпечення видання книг, каталогів, збірників, буклетів, альбомів
з історії та сьогодення духовного, культурного-мистецького життя
Київщини та творчості провідних митців краю

2

Загальний фонд Спеціальний фонд
6

Усього
7

Проведення культурно-просвітницьких та мистецьких заходів,
спрямованих на популяризацію народної творчості, традиційного
грн.
народного мистецтва
Проведення заходів, спрямованих на забезпечення гармонізації
грн.
міжнаціональних та міжкофесійних відносин
Забезпечення модернізації матеріально-технічної бази установ
культури, зокрема, придбання книжкової продукції, музейного
грн.
обладнання, звукопідсилювальної апаратури, мультимедійного
обладнання, комп"ютерної та іншої оргтехніки
2. продукту
кількість видатних митців відзначених обласними преміями
осіб
кількість стипендій голови адміністрації
одиниць
кількість обласних культурно-мистецьких заходів
одиниць
кількість придбаних книг
примірників
кількість придбаної звукопідсилювальної апаратури
комплектів
кількість придбаної комп"ютерної та іншої оргтехніки
комплектів
кількість виданих книг, каталогів, збірників, буклетів, альбомів з
одиниць
історії та сьогодення області
кількість заходів, спрямованих на популяризацію народної
одиниць
творчості
кількість заходів, спрямованих на гармонізацію державноодиниць
церковних та етнонаціональних відносин
3. ефективності
середні витрати на проведення одного обласного культурногрн.
мистецького заходу
розмір однієї обласної премії
грн.
розмір однієї стипендії голови обласної державної адміністрації на
грн.
рік
середня вартість однієї книги
грн.

Перелік заходів Програми

200 000,00

200 000,00

Перелік заходів Програми

65 200,00

65 200,00

внутрішньогосподарський облік

700 000,00

700 000,00

внутрішньогосподарський облік
внутрішньогосподарський облік
внутрішньогосподарський облік
внутрішньогосподарський облік
внутрішньогосподарський облік
внутрішньогосподарський облік

4
20
11

внутрішньогосподарський облік

1 500

1 500

внутрішньогосподарський облік

1

1

внутрішньогосподарський облік

1

1

внутрішньогосподарський облік

145 455,00

145 455,00

внутрішньогосподарський облік

6 200,00

6 200,00

внутрішньогосподарський облік

6 000,00

6 000,00

внутрішньогосподарський облік

0,00

160,00

160,00

4
20
11
1 225
3
5

1225
3
5

середня вартість одного комплекту звукопідсилювальної апаратури

грн.

внутрішньогосподарський облік

0,00

133 333,00

133 333,00

середня вартість одного комплекту комп'ютерної та оргтехніки
середня вартість одного примірника виданої книжкової продукції
середня вартість одного заходу , спрямованого на популяризацію
народної творчості
середня вартість одного заходу, спрямованого на забезпечення
гармонізації державно-церковних та етнонаціональних відносин

грн.
грн.

внутрішньогосподарський облік
внутрішньогосподарський облік

0,00
260,00

20 800,00

20 800,00
260,00

грн.

внутрішньогосподарський облік

200 000,00

200 000,00

грн.

внутрішньогосподарський облік

65 200,00

65 200,00

Виконуючий обов'язки начальника управління

С.В.Васильонок
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації
Директор Департаменту

В.І.Татаренко

Дата погодження
"____" __________________2020 рік
М.П.

3

