
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

23.04.2021 № 36
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 в новій редакції 
паспорти бюджетних програм на 2021 рік по відділу культури за

КПКВМБ 1017700 «Реалізація програм допомоги і грантів 
Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних 
організацій, донорських установ»
2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу 

покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Любов
ПИВОВАРОВУ.

Начальник Людмила ТКАЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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)

о і$.<& /. №

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3. 1017700

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

02227096

(код за ЄДРПОУ)

7700 0133

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського 
Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, 
донорських установ___________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 853 816,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 2 853 816,00 гривень.

5. і Іідстави для виконання бюджетної програми
Консти^чін України, Бюджетнй кодекс Україчч, Закон України "П ро державний бюджет на 2021 р ік", Закон України від !4  12.2010р. №  2778-У1 "П ро культуру", Маказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014р. "П ро деякі питання запровадженння програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Грантова Угода № : 8ЕУ-0046-С-014- 
2020 для реалізації проекту ГІ8АШ Демократичне врядування у Східній Україні, кошторис на 2021 рік затверджений керівником Лисичаської міської ВЦА від 19 квітня 2021

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації державної політики в сфері організації відпочинку і дозвілля громадян, створення умов для розвитку у сфері культури.

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток послуг у сфері організації культурного дозвілля населення, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне 

виховання, розвиток та збагачення духовного потенціал.
0,00 2 853 816,00 2 853 816,00

УСЬОГО 0,00 2 853 816,00 2 853 816,00

№ з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т

1 Кількість закладів, які отримали майно від грантовоїугоди од. акти приймання-передачи 0,00 3,00 3,00
п р о д у к т у

2 Сума безоплатно отриманого майна згідно грантової угоди грн. грантова угода 0,00 2 853 816,00 2 853 816,00
е ф е к т и в н о с т і

3 Середня вартість отриманого майна на один заклад грн. розрахунок 0,00 951 272,00 951 272,00
я к о сті

4 Відсоток кількості закладів, які отримали майно від грантової угоди 
у загальному обсязі закладів

відс. розрахунок 0,00 33,00 33,00

Людмила ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник установи-головного розпорядника бюджетни коштів/ 
заступник керівника установи

(підпис)

погод„___
Фінані^иУпїІашяня.Дисй вціської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганськопзбласті 

гану)

ого органу/заступник керівника

(ПІДПИС)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
У с ь о го 0 ,00

11. Результативні показники бюджетної програми


