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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ № 

Відділ культури Бурштинської міської ради 
              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Наказ № 

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради 
                   (найменування місцевого фінансового органу)  
від  
 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  

 

1.     1000000         Відділ культури Бурштинської міської ради 

 
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2.     1010000         Відділ культури Бурштинської міської ради 

 
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  
     3.    1017622           0470      Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів                                     
           (КПКВК МБ)            (КФКВК)

1
           

                                                     (найменування бюджетної програми)  
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10,0 тис. грн, у тому числі загального фонду – 10,0 тис. грн. 

та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.  

      5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція україни 

Бюджетний кодекс України 

"Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

Закон України "Про культури" 

Указ Президента України від 24.11.205 №1647/2005 "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності 

українського суспільства" (зі змінами) 

Указ президента України від 12.01.2009 №6/2009 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності"; Рішення міської 

ради "Про міський бюджет на 2019р."№24/65-18 від 20.12.2018р. 



 6. Мета бюджетної програми    :  забезпечення розвитку туристичної сфери  міста. 

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 КФКВК 

Підпрограма/завдання  

бюджетної програми
 2
 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

 1017622 0829 Завдання 1    

   Виготовлення рекламно-інформаційної продукції 10,0 -- 10,0 

   Усього 10,0 -- 10,0 

         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 

Програма розвитку туризму в м.Бурштин на 2019 рік 1017622 10,0 - 10,0 

Усього  10,0 - 10,0 

           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 

 
1017622 Завдання     Виготовлення рекламно-інформаційної 

продукції 
   

1  затрат    

  Вартість рекламно-інформаційної продукції (туристичні буклети, 
путівники, колендарі) 

Грн.. Договір про придбання 
продукції 

10,0 

      
2  продукту    

  Кількість продукції Шт. Прогнозні дані 667 

3  ефективності    

  Середні витрати на одного виготовлення одного буклету, путівника, 
колендаря 

Грн.. розрахунок 15,0 

4  якості    

  Динаміка кількості виготовл % розрахунок  

                



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2
                                (тис. грн) 

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 
План видатків звітного періоду

 
Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту
3 

Пояснення, що 

характеризують 

джерела 

фінансування 
загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд 

разо

м 

загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд 

разо

м 

загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд 

разо

м 

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

 - - - - - - - - - - - - 

 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. 

 

Начальник відділу культури, туризму і                                           __________                   Т.М.Зорій 

 зовнішніх звязків Бурштинської м/р                                                                 (підпис)                                 (ініціали та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО : 

Начальник фінансового відділу                                                      __________                  О.І.Петровська 
                                                                                                                                                                 (підпис)                         (ініціали та прізвище)             
 


