
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Ніжинської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Ніжинської районної державної 
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу) 
від 27 лютого 2019року № 417 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ____1000000_

(КПКВК МБ)

2 . _1010000 

(КПКВК МБ)

3. 1017363

_Відділ культури Ніжинської РДА_

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Ніжинської РДА_

(найменування відповідального виконавця)

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення щодо соціально -  економічного розвитку окремих територій

(КПКВК МБ) _  _  (КФ КВК)'. ^найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних; призначень/бюджетних асигнувань -  45,0тис. гривень, у тому числі загального фонду -  0,0 тис. гривень та 
спеціального фонду-4 5 ,0  тис. гривень. " ~



ЮР і» Ш. -.к.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і 
бібліотечну праву», Закон України «Про Інформацію», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», 
рішення 8 (позачергової) сесії Ніжинської районної ради від 21.12.2018року «Про районний бюджет на
2019рік».________________________________________________________________

б. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_________________ (тис, грн)

№
з/п КПКВК КФК

вк
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1.

1017363 0822 Виконання 
інвестиційних 
проектів в рамках 
здійснення щодо 
соціально -  
економічного 
розвитку окремих 
територій

45,0 45,0

Усього 45,0 45,0



з

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми КПКВК Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5
Виконання інвестиційних проектів 
з рамках здійснення щодо 
соціально -  економічного розвитку 
жремих територій

1017363 45,0 45,0

всього 45,0 45,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1. Показники затрат:

Показники продукту:
Показники ефективності:
Показники якості: X

ГП“Джерела фінансування інвестащйних проектів у розрізі підпрограм2
'.Ф иііі*.

(тис. грн)

Найменування джерел КПКВК КасовіВДдатки станом на План'видатків звітного Прогноз видатків до кінця Пояснення, що

надходжень 01 січня звітного періоду р періоду реалізації інвестиційного 
проекту3

характеризують
джерела



4

загальний
ф онд

спеціальний
ф онд

разом
загальний

ф онд
спеціальний

ф онд
разом

загальний
ф онд

спеціальний
ф онд

разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
Підпрограма 1 у •• •

Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

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).

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

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

(підпис/)
А.М. Залозна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начального фінансового органу


