
Д О Д А Т О К 2 
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 року №836(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 15 листопада 
2018 року №908) 

1 0 0 0 0 0 0 
(КПКВК МБ) 

2. 

3. 

1010000 
(КПКВК МБ) 

1013210 
(КПКВК МБ) 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Покровської міської 
ради Донецької області 
(найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету) 

Наказ Фінансового управління 
Покровської міської ради Донецької 
(найменування місцевого фінансового органу) 

від 15.01.2019 № 13-од/3 
ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2019 рік 

Орган з питань культури,національностей та релігій 
Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької 
області 

(найменування головного розпорядника) 

Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради 
Донецької області 

(найменування відповідального виконавця) 

1050 Організація та проведення громадських робіт 
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

у тому числі із загального фонду -

та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

50000 

50000 

грн. 

грн. 

грн. 

Конституція України 

Бюджетний Кодекс України 

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження проі^рамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.30.201 Ор № І 150/41 "Про затвердження Типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюжетів у галузі 
"Культура" 

Рішення міської ради №7/62-1 від 20.12.2018 "Про міський бюджет 2019"(зі змінами) 



Організація та проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам 
6. Мета бюджетної програми: теріторіальної громади для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних 

7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

1 
Організація та проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам теріторіальної 
громади для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 

№ з/п 
Напрями використання бюджетних 

коштів 
Загальний фонд Спеціальний фонд 

у тому числі 
бюджет ООЗВИТКУ 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Організація та проведення 

громадських робіт 
50000 0 0 50000 

Усього 50000 0 0 50000 

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
црн. ; 

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 

Програма економічного і соціального розвитку м.Покровськ на 
2019 рік розділ 3.1.22. Культура і туризм 50000 0 50000 

Усього 50000 0 50000 



10. Результативні показники бюджетної програми: 

№ 
з/п 

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 о ;> 4 5 6 7 
1 затрат 

видатки загального тис. грн. 50 
фонду на проведення 

громадських робіт, тис. 
грн 

Рішення міської ради №7/62-1 від 
20.12.2018 "Про міський бюджет 

2018"(зі змінами) 50 
2 продукту 

кількість осіб, зайнятих 
на виконання 

осіб накази про прийняття на громадські 
роботи 

громадських робіт, осіб 35 35 
3 ефективності 

середні витрати на 1 
працівника, грн. 

грн. розрахунок 
1429 1429 

4 якості 
динаміка збільшення % розрахунок 

кількості 
працевлаштованих осіб, 

% 

103% 103% 

О.О.Олехнович 
(прізвище та ініціали) 

С.Ю.Тарасова 
(прізвище та ініціали) 

Начальник відділу культури туризму та охорони 
культурної спадщини Покровської міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 
В.о.начальника фінансового управління 
Покровської міської ради 


