
Україна

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 44021208 

Ел. адреса :киІіИтоІе(аикг. неї, тел.(04338)2-44-07

НАКАЗ

№51 25.10.2022 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 виконавчого комітету Хмільницької міської ради № 603 від 
20.10.2022 року «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):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 
рік:

- 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

- 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.

Юлія ЦУПРИНЮК

З наказом ознайомлена:

Н. ОЛІХ



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

коштів місцевого бюджету )

У
Паспорт

25.10.2022 р. № 51

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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 . 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 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 - 1072570 гривень , у тому числі загального фонду -  1036570 гривень та спеціального фонду -  
 ̂ 36000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від08.07.2010р№2456-УІ(зі змінами),
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.№280/97-ВР(зі змінами),
Закон України "Про музеї та музейну справу" зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери" (зі змінами);
Комплексна програма розвитку кульутри та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 20.10.2022 р. №603 "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)

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

№
з/п

Ціль державної політики



| Збереження національної історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), 
забезпечення виставковою діяльністю

1 036 570 36 000 1 072 570

Усього 1 036 570 36 000 1 072 570

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

1
Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 
роки (зі змінами)

12 600 36 000 48 600

Усього 12 600 36 000 48 600

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 затрат
середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 5,50 0,00 5,50

Видатки на утримання музею гри. звіт,розрахунок 1 036 570,00 36 000,00 1 072 570,00

2 продукту
Кількість відвідувачів-з них осіб книга обліку відвідувачів 2 100,00 0,00 2 100,00

Кількість відвідувачів дівчат осіб книга обліку відвідувачів 445,00 0,00 445,00



1 2 3 А 5 6 7
Кількість відвідувачів хлопців осіб книга обліку відвідувачів 430,00 0,00 430,00
Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки) осіб книга обліку відвідувачів 540,00 0,00 540,00
Кількість відвідувачів від 18 до бО(чоловіки) осіб книга обліку відвідувачів 510,00 0,00 510,00
Кількість відвідувачів після 60 років(жінки) осіб книга обліку відвідувачів 85,00 0,00 85,00
Кількість відвідувачів після бОроків(чоловіки) осіб книга обліку відвідувачів 90,00 0,00 90,00
Кількість екскурсій шт. книга обліку 96,00 0,00 96,00
Кількість виставок шт. книга обліку 15,00 0,00 15,00
Кількість буклетів шт. книга обліку 2 000,00 0,00 2 000,00
Кількість календариків шт. книга обліку 2 000,00 0,00 2 000,00

3 ефективності
Середня вартість на утримання одного працівника музею грн. Розрахунок 188 467,27 0,00 188 467,27
Середня вартість буклета грн. Розрахунок 2,00 0,00 2,00
Середня вартість календарика грн. Розрахунок 1,60 0,00 1,60

4 ЯКОСТІ

Динаміка збільшення екскурсій у плановому пері-оді відповідно 
до фактичного показника попереднього періоду відс. Розрахунок . 102,00 

/
0,00 102,00

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідне 
до фактичного показника попереднього періоду відс. Розрахунок ,

/
'  100,00 0,00 100,00

Начальник відділу
Юлія ЦУПРИНКЖ

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

(ініщали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

28.10.2022 р.

М.П.

(ініціали ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N0 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2022 р. №51

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
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. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань - 205700 гривень , у  том у числі загального  ф онду -  205700 гривень та  спеціального ф онду -  0 гривень .

5. П ідстави  для виконання бю дж етної програм и

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 виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 20.10.2022 р. №603 "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)



6. Ц ілі держ авної політики, на досягнення яких спрям ована реалізація бю дж етної програм и

№
з/п

Ціль державної політики

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

7. М ета бю дж етної програм и

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

8. Завдання бю дж етної програм и

№
з/п

Завдання

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

9. Н апрям и використання бю дж етних кош тів

№*
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) 
свят 205 700 0 205 700

Усього 205 700 0 205 700

10. П ерелік м ісцевих / регіональни х програм , щ о виконую ться у  складі бю дж етної програм и

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 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)

205 700 0 205 700

Усього 205 700 0 205 700

11. Результативні показники  бю дж етної програм и

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

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

кошторисні призначення(зі 
змінами), прогнозні 
показники

205 700,00 0,00 205 700,00

2 продукту
Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, од. Розшифровка заходів. 111,00 0,00 111,00



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)

----------------- 1-------- :-------- і_____ :_____

3 ефективності
Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, 
народних, релігійних (храмових) свят грн. Розрахунок 1 853,15 0,00 1 853,15

4, якості
Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських 
заходів, народних, релігійних (храмових) свят відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00

Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних 
рівнів відс.----------------

Розрахунок / 100,00 0,00 100,00

Юлія ЦУПРИНЮК

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмільницької міської ради 

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

28.10.2022 р.

М.П.

(ініїпали/інхціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО
(ініщали/ініціал, прізвище)


