
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З
« - // » О б  2021 № &

м. Лисичанськ

«Про внесення змін до 
наказу від 24.03.2021 № 21»

Керуючись Правилами складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 
1103/25880, відповідно до розпорядження керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації «Про бюджет Лисичанської міської 
територіальної громади на 2021 рік» від 17 березня 2021 року № 56

НАКАЗУЮ:
1.Внести зміни до наказу від 24.03.2021 № 21 виклавши паспорт 
бюджетної програми на 2021 рік по відділу культури за 
КПКВМБ 1017324 «Будівництво установ і закладів культури» 
зі змінами.

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу 
покласти на головного бухгалтера Любов ПИВОВАРОВУ.



1.

2 .

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

Відділу культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області 

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації 
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

У /  №  £/>
Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на _2021 рік

1000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної администрації 
_____________ Сєвєродонецького району Луганської області_____________

( найменування головного розпорядника коштів місцевого бдюжету 
Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної администрації
_____________ Сєвєродонецького району Луганської області_____________

( найменування головного розпорядника коштів місцевого бдюжету

02227096
(код за ЄДРПОУ)

02227096
(код за ЄДРПОУ)

3.

4.

5.

1017324
____________

(код програмної класифікаці видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

7324
(код Типової програмної 
класифікаці видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0443 Будівництвої установ та закладів культури 1251900000

Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною ( код бюджету)
(код Функціональної класифікації класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

видатків та кредитування 
бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 175996 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду -
175996 гривень.

Підстави для виконання бюджетної 
програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України від 
14Л2.2010р. № 2778-УІ "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно- цільового методу складання виконання місцевих бюджетів, розпорядження керівника Лисичанськог^ 
міської військово-цивільної адміністрації "Про бюджет Лисичанської територіальної громади на 2021 рік" від 17.03.2021№ 56 зі 
змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

Забезпечення належного утримання об'єктів культури, підтримка належного технічного стану будівель та приміщень.

7. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури Лисичанської територіальної громади.
8. Завдання бюджетної програми________________________________________________________________________________________

N з/п Завдання
Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів.

9. Напоями використання бюджетних коштів гривень



N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів.

175996 175996
Усього 0 175996 175996

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

N з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

обсяг будівництва об'єктів грн. рішення керівника Лисичанської 
міської ВЦА від 09.06.2021 №512 175996

175996
2 продукту

кількість об'єктів, що планується 
побудувати

од. рішення керівника Лисичанської 
міської ВЦА від 09.06.2021 №512 1

1

3 ефективності
середня вартість на будівництво одного 
об"гктм

грн. р о з р а х у н о к 175996 175996

4 Я К О С Т І

рівень готовності об"єкта будівництва % р о з р а х у н о к

динаміка оОсягу будівництва порівняно 
з попереднім рбхом %

р о з р а х у н о к -*
Керівник установи - головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

(підпис)
Марія ОСТАХОВА

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Лисичу

РаТ нТ ^ ч.
ьжої мїсьіШї-щйсьі

/ /  *Керівник місцевого фінанс^вФх^органу / V у
^-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської

заступник керівника місці 
органу

Дата погодження
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