
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління соціально-економічного розвитку 
Коломийської РДА______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.04.2022 № 5-ОД____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

2.

3.

2714082
(код Програмної класифікації 

та кредитування місцевого 
бюджету)
2714082

(код Програмної класифікації 
та кредитування місцевого 

бюджету)
2714082

(код Програмної 
класифікації 

та кредитування 
місцевого 
бюджету)

Управління соціально-економічного розвитку Коломийської РДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціально-економічного розвитку Коломийської РДА 
(найменування відповідального виконавця)

02737182 
(код за ЄДРПОУ)

02737182 
(код за ЄДРПОУ)

4082
(код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

0829
(код 

Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)
0930720000
(код
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 000,00 
гривень та спеціального фонду________ гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-УІ (із змінами і доповненнями);
Програма розвитку туризму та культурно-духовного життя в Коломийському районі на 2021-2025 роки, затверджена 
рішенням Коломийської районної ради від 04 лютого 2021 року № 56-11/21;
Розпорядження Коломийської районної державної адміністрації від 26 квітня 2022 року №51 «Про спрямування залишку 
коштів».



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

№ з/п Ціль державної політики
1. Розвиток галузі культури району та популяризація об’єктів культурно-духовної спадщини
2. Належне відзначення державних, релігійних, професійних свят та інших заходів культури та мистецтва

7. Мета бюджетної програми є сприяння розвитку галузі культури району, популяризація культурних надбань, забезпечення належної 
організації відзначення державних, релігійних свят та інших культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. забезпечення належної організації відзначення державних, релігійних та інших професійних свят
2. відзначення ювілейних дат та інших заходів культури і мистецтва
3. популяризація об’єктів культурно-духовної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва, а саме проведення 

культурних заходів, присвячених державним і релігійним святам, 
ювілеям, офіційним датам

11000,00 11000,00

Усього 11000,00 11000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми_______________________________________гривень
№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1. Програма розвитку туризму та культурно-духовного життя в 

Коломийському районі на 2021-2025 роки
11000,00 11000,00

Усього 11000,00 11000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат



обсяг видатків на проведення культурних 
заходів, присвячених державним і 
релігійним святам, ювілеям, офіційним 
датам

грн. кошторис 11 000,0 11 000,00

2 продукту
кількість культурних заходів, присвячених 
державним і релігійним святам, ювілеям, 
офіційним датам

шт. прогнозовані 
дані за 
програмою

8 5

3 ефективності
середня вартість проведення одного заходу грн. розрахунок

витрат
1375,00 1375,00

4 якості
динаміка обсягу витрат проведення культурних 
заходів порівняно з попереднім роком

% розрахунок 110

Начальник управління соціально-економічного 
розвитку райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового відділу 
раилср/кадмінісграції

<дата погодженим «ЯЛ [ ' Ц 2022р.

Ольга ГРАНДА
( ін іц іал и /ін іц іа л , п р ізв и щ е)

Іванна ЯРЕМЧУК
( ін іц іал и /ін іц іа л , п р ізв и щ е)

{Фф'та ^-р^сищр Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}
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