
ЗАТВЕРДЖЕНО

1. 1000000 41823542

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 41823542

(код за ЄДРПОУ)

3. 0617324 7324 0443 19538000000

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

6.

N з/п

Паспорт

Розпорядження Лановецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ відділу освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики

Лановецької міської ради від 08.07.2020 року№87-од

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.07.2020 року N 92-од

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти , культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 

Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст і сіл , виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

Відділ освіти , культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 

Будівництво установ та закладів культури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Підстави для виконання бюджетної програми: : Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України «Про освіту» від 11.06.2008р. №1060-

ХІІ (зі змінами),  Закон України «Про культуру» від 10.12.2010 рокцу Постанови та рішення Кабінету  Міністрів України", рішення   сесії  Лановецької 

міської ради від 20.05.2020 року №1901" Про внесення змін до бюджету  об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 44000 гривень, у тому числі загального фонду 00 гривень та спеціального фонду - 44 000 

гривень.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця)



7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Реконструкція 

приміщення для 

облаштування музею 

народного художника 

України І.С. Марчуна

44000 44000

44000 44000

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

0

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 на 

реконструкцію

грн рішення сесії
44000 44000

Обсяг видатків для 

виготовлення проектно 

кошторисної 

документації (ПКД)

грн кошторис

44000 44000

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Усього

Забезпечення в належному технічному стані існуючої мережі установ та закладів культури

Результативні показники бюджетної програми:

Усього

Завдання

Реконструкція приміщення для облаштування музею

історико-культурної спадщини

Завдання бюджетної програми : 

Реконструкція закладів культури



кількість установ 

культури які потребують 

проведення 

реконструкції

од розрахунок

1 1

2 продукту

Кількість обєктів в яких 

буде проведена 

реконструкція 

приміщень

од. рішення сесії

1 1

Кількість виготовлених 

ПКД

од кошторис

1 1

3 ефективності

Середні витрати грн розрахунок
593 44000 44000

4 Якості

Питома вага установ в 

яких проведено роботи з 

реконструкції в 

загальній кількості, що 

потребують їх 

проведення

від розрахунок

100 100

М.П (підпис)

М.П (підпис)

Дата погодження

08.07.2020

Міський голова Р.В. Казновецький

(ініціали, прізвище)

Салецька Н.В.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету фінансів та планування 

Лановецької міської ради 

(ініціали, прізвище)

О.І. Ходанович

Начальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я та 

соціальної політики Лановецької міської ради 


