
1.

2.

3.

(код бюджету)

0114040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок

місцевого бюджету на 2021  рік
0100000 Тупичiвська сiльська рада 04415235

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1

5. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0110000 Тупичiвська сiльська рада 04415235

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

2552300000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0,00 28 152,55 -3 152,45 0,00

Напрями використання бюджетних коштів

2

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації 
(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою 

діяльністю

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

7

0,0031 305,00

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Відхилення

31 305,00 28 152,55

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

11

-3 152,45

Найменування місцевої/регіональної програми

2

8 9 10

усього

 усьогоспеціальний 
фондусього

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фондусього

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

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

спеціальний 
фонд

10 Реалізація державної політики спрямована на збереження прав громадян на відвідування музеїв та створення умов для духовного і освітнього розвитку

1 Забезпечення, збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

загальний 
фондусього

3 4

0,00

5

29 677,55 -3 152,45 0,00 -3 152,45

1 525,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 32 830,00 0,00 32 830,00 29 677,55

Забезпечення погашення кредиторської заборгованості по заробітній 
платі з нарахуваннями за 2020 рік

1 525,00 0,00 1 525,00 1 525,00 0,00



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

109

8 9 10

0,00

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

7

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

5 6 8

3

(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Богдана ШПАК

(підпис)

0

Усього 0,00

затрат

(ініціали та прізвище)(підпис)
Сільський голова Лариса ШОВКОВА

2

1

1

0,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0,00

усьогозагальний 
фонд

2 4

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3 4

765

0,00

2
середнє число окладів 

(ставок)
од. проект штатного розпису

0,25 0 0,25 0,25 0

1 1 0 1,00 0,00 0,001 кількість музеїв од. бухгалтерський облік 1 0

-3152,4532830 29677,55 0 29677,55 -3152,45 0,00

0,25 0,00 0,00 0,00

3

видатки загального 
фонду на забезпечення 

діяльності музеїв та 
погашення 

заборгованості

грн.

бухгалтерський облік

32830 0

1
кількість відвідувачів 

музеїв
од. звітність установ

471 0 471 471 0

0 продукту

0,00 0,00 0,00

0 ефективності

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання послуг з організації культурного дозвілля населення

70,00 0,00 0,00 0,001
середні витрати на 
одного відвідувача

грн. розрахунок
70 0 70 70 0

471,00


