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Про внесення змін до 
паспортів бюджетних 
програм на 2018 рік

Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014року №836«Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання 
місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 
вересня 2014 року за № 1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від ЗО вересня 2016року №860), та рішення Луцької міської ради від 
14.05.2018р. №41/2 «Про внесення змін до рішення міської ради» , від 
22.12.2017р.№36/2 «Про бюджет міста на 2018 рік», з врахуванням змін, 
внесених сесіями від 31.01.2018р. № 37/27, від 28.02.2018р. №38/5, від 
28.03.2018р. №39/3, від 25.04.2018р. №40/40.

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік 
департаменту культури Луцької міської ради за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у новій редакції:

КПКВК-1014082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

Паспорти бюджетних програм додаються.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту культури Луцької міської ради 
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради
від ЗО січня 2018р. №06/18-4 ; №10
( у редакції наказу департаменту культури ЛМР та департаменту 
фінансів та бюджету ЛМР

від_

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рій

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради______  ________________ '___________________________________________________________________________ _______
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради____________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва___________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 050 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 050 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами. Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2018рік" від 07.12.2017р. «Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08. 2014року №836,зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 « Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2018рік" №36/2 від 22.12.17р., з врахуванням змін, внесених сесіями від 
31.01.2018р.N537/27, від 28.02.2018р.№38/5, від 28.03.2018р. № 39/3, від 25.04.2018р. №40/40,від 14.05.2018р. №41/2.

6. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва_______________________________________________________________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1014082 0829 Інш і заходи а галузі культ ури і  мист ецт ва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань_______________________________________________________________________________________  (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 є 7
1 1014082 0829 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва 3 000,000 3 000,000
2 1014082 0829 Надання фінансової підтримки на реалізацію громадських ініціатив жителів міста Луцька 50,000 50,000

Усього 3 050,000 3 050,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:_________________________________________________________________________________________ (тис.грн)
Назва КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональні цільові програми - всього 3 050,000 3 050,000



Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки 3 000.000 3 000.000
Програма підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 2018 рік 50,000 50,000

Усього 3 050,000 3 050,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п кпквк П оказники О диниця Д ж ерел о  інф ор м ац ії Значення  показника

1 2 3 4 5 6
1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

затрат
1 1014082 Видатки загального фонду на виконання програм грн. кошторис 3 000 000

програма фінансування культурно-
2

1014082
Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва одиниць мистецьких та культурологічних 

заходів
1

продукту

1 1014082
кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у місті Луцьку на 2018- 
2020 роки

одиниць Програма, план заходів 87

ефективності
1 1014082 Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення грн. розрахунок 34483

Я К О С Т І

1 1014082 Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва % розрахунок 100
2 Надання фінансової підтримки на реалізація громадських ініціатив жителів міста Луцька

затрат
і 1014082 Видатки загального фонду на реалізацію громадських ініціатив грн. кошторис 50 000

продукту

1 1014082 Кількість заходів, спрямованих на реалізацію громадських ініціатив одиниць перелік ініціатив 1
ефективності

1 1014082 Витрати на реалізацію однієї ініціативи: грн. розрахунок 50 000
2 1014082 вшанування памяті полеглих в зоні АТО грн. розрахунок 50 000

якості
1 1014082 Відсоток виконання реалізації громадських ініціатив % розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК
Касові видатки станом на План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації Пояснення, що 

характеризують 
джерела фінансування

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ї ї 12 13
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
Л

Директор департаменту культури ЛМР 

ПОГОДЖЕНО:

Т. Ф. Гчатів
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів та 
бюджету ЛМР

(підпис)
________ П.А. Слова
(ініціали та прізвище)


