
«

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р.№1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ 
Департаменту освіти Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

" /ItCfV'UD /о о2023 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

02141532Департамент освіти Вінницької міської ради06000001.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

Департамент освіти Вінницької міської ради 0214153206100002.
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 02536000000082940820614082з.
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функцірнальної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -731 300 гривень , у тому числі загального фонду -731 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень 
Підстави для виконання бюджетної програми:

4.

5.

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
- Закон України від 03.11.2022р. №2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ,зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися 
з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами;

- Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 N91340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"

- Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (затверджена рішенням міської ради від 29.10.2021 р.№642, зі змінами)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми____________________________________________________________________________________________________ _______6.
Цілі державної політики№ з/п

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів1

Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7.



8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та 
загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього 
рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)1

9. Напрями використання бюджетних коштів: грн.
№ з/п Спеціальний фонд УсьогоНапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

51 42 З
Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних 
та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, 
фестивалів та культурно-мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно- 
освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження 
кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської 
ради)

731 3001 0731300

731 300УСЬОГО 0731 300

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

51 4З2
Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (затверджена 
рішенням міської ради від 29.10.2021 р.№642, зі змінами)

1
731 3000731300
731 300УСЬОГО 0731 300

11. Результативні показники бюджетної програми:
Одиниця

виміру
№ з/п Спеціальний фонд УсьогоЗагальний фондПоказник Джерело інформації

761 2 54З
Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню
загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проектів з метою 
підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій 
(кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)

ЗАВДАННЯ № 1

затрат

Рішення Вінницької міської ради від 
23.12.2022 № 1340 "Про бюджет 
Вінницької міської територіальної 
громади на 2023 рік"

731 300Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів1 731300грн.



*

продукту
1 Рішення виконавчого комітету міської 

ради про проведення заходів
22Кількість проведених культурно-освітніх заходів ОД.

ефективності
Розрахунковий показник (365650грн.=
731300 грн./ 2 заходи)

1 365 650365 650Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу грн

якості
Відсоток збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у 
плановому періоді по відношенню до фактичного показника 
попереднього періоду____________________________________

1
100%100%Розрахунковий показник%

Ж1 Наталія МАЗУРЗаступник директора департаменту освіти BMP
(пЙКис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

погоджу»
Наталія ЛУЦЕНКОДирект
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)(підпис)


