
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий 

документ

(найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

1000000
(КТПКВК МБ)

1010000

(КТПКВК МБ)

1014060 0828

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4.

5.

6.

№ п/п

1.

12 лютого 2019 р.. № 41

(найменування головного розпорядника)

Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів.3.

1.

2.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

Наказ міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних 

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", , Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання, виконання місцевих бюджетів із змінами 30.09.16р. №860», ст..77 Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік» рішення XXX сесії  VII скликання Ужгородської міської ради  13 грудня 2018 року № 1370 «Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік».  

Управління у справах культури,  молоді  та спорту              

Ужгородської міської ради

Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Ціль державної політики

Формування творчого інтелекту, високої духовної особистості, інтелектуальний потенціал.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 227 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 227 000 гривень та спеціального фонду - 0,00 

гривень.



7.

8.

N з/п

1.

9.

(грн)

N з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1.
Надання послуг з організації 

культурного дозвілля населення
2 227 000 2 227 000

2 227 000 2 227 000

(грн)

Найменування місцевої / регіональної 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

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 Од. Мережа закладів культури 1 1

Художні аматорські колективи Од. Посвідчення 13 13

Клубні угрупування Од. Статистичний звіт 15 15

Середнє число окладів (ставок) Од. Штатний розпис 22 22

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів:

10.

Завдання бюджетної програми:

Усього

Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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

Результативні показники бюджетної програми:



2 продукту

Кількість заходів,які забезпечують 

організацію культурного дозвілля 

населення

Од.
Звіт в ОДА про діяльність 

клубних закладів
99 99

Кількість відвідувачів,всього в т.ч. Од.
Звіт в ОДА про діяльність 

клубних закладів
130 000 130 000

безкоштовно Од.
Звіт в ОДА про діяльність 

клубних закладів
130 000 130 000

0

3 ефективності

Середні витрати на 1 відвідувача Грн. Розрахунок 17 17

Середні витрати на проведення 1 

заходу
Грн. Розрахунок 22 495 22495

4 якості

Динаміка збільшення відвідувачів у 

плановому періоді по відношенню до 

фактичного показника попереднього 

періоду

% Книга руху фонду 101 101

(підпис)

(підпис)

"_____"__________2019 р.

М.П.

О. ВАСИЛИНДРА

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів та 

бюджетної політики

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали та прізвище)

Начальник управління у справах культури, молоді та спорту

Л. ГАХ


