
Україна

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради
22000, Вінницька обл., м. Хмільник вул. Столярчука 10 

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208

Ел. адреса :ки11ІітоІг(а)икг.пе(, тел.(04338)2-44-07

НАКАЗ

№61 16.12.2022 року

«Про затвердження паспортів бюджетних 

програм міського бюджету на 2022 рік»

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
рішення міської ради 8 скликання № 1469 від 09.12.2022 року «Про внесення 
змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2012 року 
№1065 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 
рік» (зі змінами):

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2022

- 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

- 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

2. Головному бухгалтеру Відділу культури і туризму Хмільницької міської 
ради Оліх Н.М. забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних 
програм фінансовому управлінню Хмільницької міської ради та 
оприлюднення їх на офіційному сайті міста.

НАКАЗУЮ:

рік:

Начальник Відділу Юлія ЦУПРИНЮК



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

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

16.12.2022 р. №61

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1 . 1000000 Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради 44021208
■і  (код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2 .

3 .

1010000 Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради 44021208
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 02537000000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5376178 гривень , у тому числі загального фонду -  5305560 гривень та спеціального фонду -  
70618 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Положення відділу культури і туризму Хмільницької міської ради;
Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі "Державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №61
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільниької міської територіальої громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 
24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Рішення міської ради 8 скликання від 09.12.2022 р. №1469 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмільницької 
міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)



Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності бібюліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінанасового забезпечення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове 
користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому 
розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Нацрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення 
духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 
зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

5 305 560 70 618 5 376 178

Усього 5 305 560 70 618 5 376 178

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

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 з а т р а т

видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек гри. планові показники, 
кошторис 5 305 560,00 0,00 5 305 560,00

Читачі віком від 7 до 15 років од. план роботи 6 867,00 0,00 6 867,00
В т.ч. хлопчиків од. план роботи 3 428,00 0,00 3 428,00
в т. ч. дівчаток од. план роботи 3 439,00 0,00 3 439,00



2 3 4 5 6 7

Читачі віком від 15 до 22 років од. план роботи 4 064,00 0,00 4 064,00
В т.ч. хлопчиків од. план роботи 1 608,00 0,00 1 608,00
в т. ч. дівчаток од. план роботи 2 456,00 0,00 2 456,00
Читачі віком від 22 до 70 років од. план роботи 9 237,00 0,00 9 237,00
в т.ч. чоловіків од. план роботи 4 508,00 0,00 4 508,00
в т. ч. жінок од. план роботи 4 729,00 0,00 4 729,00

2 п р о д у к т у

бібліотечний фонд тис.грн. інвентарні книги 1 820,00 0,00 1 820,00
кількість книговидач од. план роботи 245 070,00 0,00 245 070,00

3 е ф е к т и в н о с т і

кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. розрахунок 10 655,00 0,00 10 655,00
4 ЯКОСТІ

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Юлія ЦУПРИНЮК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

19.12.2022 р. 

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

16.12.2022 р .  №61

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

коштів місцевого бюджету )

1. 1000000 Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради 44021208
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000 Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради 44021208
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

3. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 02537000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

тому числі загального фонду -  237700 гривень та спеціального фонду -  0
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р№2456-УІ(зі змінами)
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),
Закон України "Про культуру" (зі змінами)
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р.;
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільниької міської територіальої громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 
24.06.2021 року №573 (зі змінами).
Рішення міської ради 8 скликання від 09.12.2022 р. №1469 "Про внесення змін до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 "Про бюджет Хмільницької 
міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -237700 гривень , у



_д,ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п

Ціль державної політики

1 Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1 Проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних 
(храмових) свят 237 700 0 237 700

Усього 237 700 0 237 700

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
Комплексна програма розвитку култури та туризму Хмільицької міської територіальної громади на 2022-2026 
роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573(зі змінами) 237 700 0 237 700

Усього 237 700 0 237 700

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

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та 
загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят грн.

кошторисні призначення 
(зі змінами), прогнозні 
показники

237 700,00 0,00 237 700,00

2 п р о д у к т у

Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, од. Розшифровка зад одів. 111,00 0,00 111,00



/ 2 3 4 5 6 7

народних, релігійних (храмових) свят

Додаток до Міської 
програми розвитку 
культури та духовного 
відродження 
Хмільницької міської 
територіальної громади на 
2019-2021 роки (зі 
змінами), Додаток до 
Комплексної програми 
розвитку культури та 
туризму Хмільницької 
міської територіальної 
громади на 2022-2026 
роки (зі змінами)3 ефективності

Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, 
народних, релігійних (храмових) свят грн. Розрахунок 2 141,44 0,00 2 141,44

4 Я К О С Т І
Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських 
заходів, народних, релігійних (храмових) свят в іде. Розрахунок о о о 0,00 0,00

Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних 
рівнів відс. Розрахунок / 0,00 0,00 0,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Юлія ЦУПРИНЮК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

20.12.2022 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

*


