
3

08281
0314090 - Палаци i будинки культури, клуби 

та iншi заклади клубного типу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

N з/п КФКВК

(тис.грн.)

3083,42

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

76541

42,84 3126,26

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

4321

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Рішення Апостолівської  міської ради  "Про затвердження міського бюджету на 2017 рік" від 22.12.2016р. № 711-27/УІІ , Бюджетний кодекс (ст.89) , Закон України "Про культуру " від 

14.12.2010 року №2778-УІ ,Постанова КМУ "Про  нормативи  забеспечення населення клубними закладами"  від 12.11.1998р. № 1775 , Постанова КМУ "Про затвердження порядку  

формування базовою мережі закладів культури" від 24.10.2012р.№ 984, Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності "(зі змінами) від 12.12.2011р. № 1271 .

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3126,259 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 3083,419 тис.гривень та спеціального фонду- 42,84

3 0314090 0828
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000
виконком Апостолівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

від_11.01.2017р.___№_4-р___________________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

1 0300000
Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, 

відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі

ЗАТВЕРДЖЕНО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Апостолівського міського голови

бюджет Апостолівської міської ради



0314090
плановий обсяг  доходів у тому числі доходи 

від реалізації квитків
тис.грн. кошторис

0,00

0314090 плановий обсяг  доходів тис.грн. кошторис 42,84

0314090

кількість заходів, які забезпечують 
організацію культурного дозвілля населення

од.

1806,00

0314090
кількість відвідувачів - усього у тому числі: 

безкоштовно
осіб статистична звітність НК-7

114044,00

0314090
кількість відвідувачів - усього у тому числі: за 

реалізованими квитками
осіб статистична звітність НК-7

0,00

0314090 кількість відвідувачів - усього осіб статистична звітність НК-7 114044,00

0314090 Продукту

0314090

видатки загального фонду на забезпечення 

діяльності палаців, будинків культури, клубів 
та інших закладів клубного типу

тис.грн. штатний розпис на 01 січня
3083419,00

0314090
середнє число окладів (ставок) 

обслуговуючого та технічного персоналу,

од. штатний розпис на 01 січня
1,00

0314090 середнє число окладів (ставок) робітників од. штатний розпис на 01 січня 15,25

0314090
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис на 01 січня

16,75

0314090
середнє число окладів (ставок) керівних 

працівників
од. штатний розпис на 01 січня

11,25

0314090 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис на 01 січня 44,25

0314090 кількість гуртків од. 0,00

0314090 інших закладів клубного типу од. мережа установ 0,00

0314090  клубів од. мережа установ 9,00

0314090  будинків культури од. мережа установ 4,00

0314090 кількість установ - усього од. мережа установ 13,00

0314090 Затрат

0314090

Забезпечення організації культурного 

дозвілля населення і зміцнення культурних 

традицій

3126,26

Усього 3083,42 42,84 3126,26

2

Забезпечення організації культурного дозвілля 
населення і зміцнення культурних традицій 3083,42 42,84

1

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

0,00Усього

2 5

загальний фондКПКВК

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

разом

2

0314090 - Палаци i будинки культури, клуби 

та iншi заклади клубного типу
0314090

спеціальний фонд

(тис.грн.)

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 61 4

КПКВК

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

43

5



0314090

динаміка збільшення відвідувачів у плановому 

періоді відповідно до фактичного показника 

попереднього періоду

відс. розрахунково

101,00

0314090 Якості

0314090
середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунково

1707,00

0314090 середні витрати на одного відвідувача грн. розрахунково 27,00

0314090 середня вартість одного квитка грн. розрахунково 0,00

0314090 Ефективності

0314090 кількість реалізованих квитків шт. статистична звітність НК-7 0,00

0,00 0,00

542 3

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

0,00Усього

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Найменування джерел надходжень

разом
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
разом

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з фінансово-економічних питань- 

головний бухгалтер

Г.І.КОПИЛОВА

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

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Апостолівський міський  голова С.К.НІГАЙ

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

761 1312111098

загальний 

фонд
разом

спеціальний 

фонд

Код

(тис.грн.)

(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту3План видатків звітного періоду


