
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради 34566241    
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради 34566241    
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014082  4082 0829    Інші заходи в галузі культури і мистецтва 14549000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів,доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1

2 Встановлення меморіальних дошок

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

гривень

№ з/п
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(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)

Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних  свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та 
підприємств, діячів культури та мистецтв

Напрями використання бюджетних       
коштів * загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд



1 2,503,873.00 2,503,873.00 2,408,801.11 2,408,801.11 -95,071.89 -95,071.89

2 Встановлення меморіальних дошок 162,000.00 162,000.00 161,943.35 161,943.35 -56.65 -56.65

3 40,500.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00

Усього 2,503,873.00 202,500.00 2,706,373.00 2,408,801.11 202,443.35 2,611,244.46 -95,071.89 -56.65 -95,128.54

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

гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми 
Касові видатки (надані кредити) Відхилення

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2,503,873 202,500 2,706,373 2,408,801.11 202,443.35 2,611,244.46 -95,071.89 -56.65 -95,128.54

Усього ### 202,500.00 ### 2,408,801.11 202,443.35 2,611,244.46 -95,071.89 -56.65 -95,128.54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Джерело інформації
Відхилення

усього усього усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
затрат

1 грн.
2,503,873 2,503,873 ### 2,408,801.11 -95,071.89 -95,071.89

продукту
1 Кількість культурно – мистецьких  заходів од. звітність установ 77 77 77 77

ефективності
1 Середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 32,518 32,518 31,283.13 31,283.13 -1,234.87 -1,234.87

Середні витрати на проведення одного заходу зменшено в наслідок проведення карантиних заходів  в онлайн форматі 

Забезпечення організації та проведення 
державних, загальноміських, професійних 
 свят, культурно-масових заходів, 
відзначення пам'ятних та ювілейних дат 
закладів, установ та підприємств, діячів 
культури та мистецтв

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми

Напрям 1:  Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету)за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по 
загальному фонду- на  придбання матеріалів та надання послуг у звязку з карантиними обмеженями заходи проводились в онлайн форматі (КЕКВ 2210- 93,001 тис. грн на  придбані сувенірів, 
квітів та друкованої продукції; 2240- 2,071тис. грн  на облаштування опору тимчасової лінії електроживлення для святкового новорічного обладнання було укладено договір на меншу суму чим 
планувалося.)

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальни
й фонд

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної 
спадщини" на 2021-2025 роки

Одниця 
виміру

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, досягнуті 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних  свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та 
підприємств, діячів культури та мистецтв

Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів 
за рахунок коштів місцевих бюджетів

рішення 
Миколаївської 
міської ради

     Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету)за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду- на  придбання матеріалів та 
надання послуг у звязку з карантиними обмеженями заходи проводились в онлайн форматі (КЕКВ 2210- 93,001 тис. грн на  придбані сувенірів, квітів та друкованої продукції; 2240- 2,071тис. грн  на облаштування опору тимчасової 
лінії електроживлення для святкового новорічного обладнання було укладено договір на меншу суму чим планувалося.)



2 Встановлення меморіальних дошок
затрат

1 обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок грн. звітність установ 162,000 162,000 161,943.35 161,943.35 -56.65 -56.65
обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок меньший  ніж планувалось за рахунок ціни

продукту
1 кількість дошок, що планується встановити од. звітність установ 6 6 6 6

ефективності
1 середній обсяг видатків на  одну дошку грн. розрахунок 27,000 27,000 26,990.56 26,990.56 -9.44 -9.44

середній обсяг видатків на  одну дошку меньший  ніж планувалось за рахунок ціни

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
продукту

1 кількість  обладнання, що планується придбати од. договір
1 1 1 1

затрат

1 грн. кошторис 40,500 40,500 40,500 40,500

ефективності
1 середні видатки на одиницю придбаного обладнання грн. розрахунок 40,500 40,500 40,500 40,500

якості

1 грн. розрахунок 405 405 405 405

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Юрій ЛЮБАРОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Наталія СТРАШЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

обсяги витрат на придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

економія коштів на рік, що виникла за результатами 
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

У поточному році обсяг видатків на забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних  свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, 
діячів культури та мистецтв  за рахунок коштів місцевих бюджетів використані за призначенням та спрямовані на досягнення планнових показників

Начальник управління з питань кульутри та охорони 
культурної спадщини ММР
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