
/ 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 

Відділ культури Шепетівської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

фе 
Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 

1. Відділ культури Шепетівської міської ради 10 02231318 

(найменувашія, головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

2. Відділ культури Шепетівської міської ради 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету) 

101 

(код за ЄДРПОУ) 

02231318 

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та 
номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

(код за ЄДРПОУ) 

3 . 1017670 7670 0490 
Внески до статутного капіталу 

суб'єктів господарювання 6810700000 
(код Програмної класифікації видатків та 

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

класифікації місцевого бюджету) 
видатків та 

кредитування 

(код бюджету) 

4. 
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -200000 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 200000 
гривень. 



лідстави для виконання бюджетної програми: 
конституція України від 28 червня 1996 року 5 сесії 2 скликання 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№ 2456-УІ ( зі змінами та доповненнями) 

3. Закон України "Про державний бюджет України на 2022рік" №6000 від 15.09.2021р. 

4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №836 "Про деякі питання запровадження нрограмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) 

6 Наказу Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" № 745 від 18.10.2005 року із змінами та доповеннями 
7 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) 

8. Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ "Про культуру" (зі змінами) 

9. Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Є диної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) 

10. Комплекса програма розвитку культури м.Шепетівка на 2021-2025рр.3атверджена рішенням VI сесії міської ради 8 скликання №15 від 24.12.2020р. 

11 Рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року " Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2023рік" 

12 Рішення XXXIV сесії міської ради від 27.01,2023р.№34. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік. 

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

N Ціль державної політики 

1 
Здійснення громадської діяльності парку, виконання " Комплексної програми розвитку культури міста Шепетівка на 2021-2025 роки" на утримання 

парку культури і відпочинку 

7. Мста бюджетної програми: Організація проведення культурних заходів (театралізованих свят та вистав, фестивалів, оглядів,концертів, вечорів відпочинку 
8. Завдання бюджетної програми 

N 
з/п 

Завдання 

1 Здійснювати КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" господарську діяльність 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

N 
з/п 

Напрями використання 
бюджетних коштів 

Загальний 
* фонд 

Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

0,00 200000,00 200000,00 

Усього 0,00 200000,00 200000,00 



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 

1 
1017670 Внески до статутного 

капіталу суб'єктів господарювання 
0,00 200000,00 200000,00 

Усього 0,00 200000,00 200000,00 

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 

Кількість установ од. Планова мережа на 2023 рік 1 1 

Видатки на утримання грн. 

Рішення XXXIV сесії міської ради від 
27.01.2023р.№34. Зміни до бюджету 
Шепетівської міської територіальної 
громади на 2023 рік. 

200000 200000 

2 продукту 

Площа території парку, що 
підлягає утриманню 

га 
Витяг з державного земельного 
кадастру про земельну ділянку 

22,7 22,7 

3 ефективності 

Середні витрати на утримання 1 га 
території 

грн. 
Розрахунково: Сума виділених коштів/ 
кількість га території (200000грн./22,7) 

8810,57 8810,57 

4 якості 



» 

р / « Ш Є ПЄ.ТІ В с ЫС ИИ 
Директор КУ "Шепетівський парк культури і 
відпочинку" І відпочинку 

К о д 
3 0 4 1 7 2 0 4 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу культури 
Шепетівської міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового 
управління Шепетівської міської 

ради 

Дата погодження 

М.П. 

Вікторія ПОТАПСЬКА 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Світлана ДЖУС 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Василь ДРИЩ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 


