
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1953800000Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1 Провндення урочистих та святкових заходів

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Бюджетний Кодекс України,

 Конституція України, 

Закон України «Про культуру»  (зі змінами),

 Постанови та рішення Кабінету  Міністрів України"

Міська пронрама забезпечення проведення масових культурнихта інших представницьких заходів організації відзначення визначних дат та ювілеїв  на 21-2024 рік

Рішення сесії Лановецької міської ради від 24.11.2021 року №1758 "Про внесення зиін до бюджету  міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)"

0600000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0614082 4082 0829

0610000
Вiддiл освiти, культури, охорони здоров`я та соцiальної полiтики Лановецької мiської ради

41823542

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

35 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської 

ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Нвказ Відділу ОКОЗСП Лановецької міської ради

1 Створенняумов для творчого розвитку, особмстості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання дівчат іхлопців, жінокі чоловіків, задоволення іх культурних плтреб

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 35 000,00

03.12.2021 242-од

Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41823542

(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п

Підтримка культурно-освітніх заходів, задоволення потреб та інтересів громади

гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



М.П.

100,000
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до 

фактичного показника попереднього періоду
відс. розрахунок 100,00 0,00

17 500,00

0 якості

0 Середні витроти на проведення одного заходу грн. розрахунок 17 500,00 0,00

150,00

0 ефективності

0 кількість придбаних подарункових солодощів для дітей од. Книги обліку 150,00 0,00

0 кількість культурно-освітніх заходів од. Книги обліку 2,00 0,00 2,00

0 продукту

35 000,00

0 Обсяг видатків для закупівлі подарункових солодощів для дітей грн. кошторис 35 000,00 35 000,00

0 Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів грн. кошторис 35 000,00 0,00

1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

0,00 35 000,00

УСЬОГО 35 000,00 0,00 35 000,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

1 0,00 35 000,00

35 000,00

Одиниця 

виміру
Показники

Усього 35 000,00

Спеціальний фонд

4

Загальний фонд

Оксана Ходанович

ПОГОДЖЕНО:

0

Начальник відділу
(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53 4

1

Міська програма забезпечення проведення масових культурних інших 

представаницьких заходів організації відзначення вихзначних дат та ювілеїв на 21-2024 

роки

35 000,00 0,00

гривень

35 000,00

Спеціальний фонд

Витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Лановецької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

03.12.2021

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради Неля САЛЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

1 5


