
УКРАЇНА
Ч ЕРН ІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕП АРТ АМ ЕН Т КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМ У,  
НАЦІО НАЛЬН ОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

Н А К А З

від 20Л/'У. Чернігів № 6  V

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми обласного 
бюджету на 2021 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року 
№ 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року 
№ 81/33052 та розпорядження голів обласної державної адміністрації та 
обласної ради від 16.04.2021 року № 8 «Про виділення коштів» наказую

Затвердити паспорти бюджетних програм за КПКВК 1017361 
«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку» та КПКВК 1017340 «Проектування, 
реставрація та охорона пам’яток архітектури» що додаються.

В.о.директора

X

X

/  Людмила ЗАМАЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №  & ( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 07 серпня 2019 року№ 336)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму,національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації_________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19 квітня 2021 року № 54___________________

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2 .

1000000
Департамент культури і туризму,національностей та релігій 

облдержадміністрації 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент культури і туризму,національностей та релігій
(код за (ДДШОУ)

1010000 облдержадміністрації 02231672
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)

Співфінансування інвестиційних проектів,
(код за едРіЮ У) 

що

реалізуються за рахунок коштів державного

3. ______________ 1017361____________________________ 7361___________________________0490____________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації видатків та 

місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань ______2 210 000,0_____ гривень,у тому числі загального фонду

та зі спеціального фонду 2 210 000,0_____ гривень

0,0 гривень



5. Підстави для виконаншгбюджетної програми 2
Конституція України____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.04.2021 року № 8____________________________________________________________________________________________________

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

1. Співфіштсування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реконструкції та реставрації приміщень театрально-видовищних підприємств

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1. Забезпечення реставрації нам 'яток архітектури місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів
(гри.)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

на пам'ятку архітектури місцевого значення будівля Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" - реставрація з виділенням черговості

0,0 2 210 000,0 2 210 000,0

Усього: 0,0 2 210 000,0 2 210 000,0

10. Перелік міецевнх/регіонапьних програм,що виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4

0,0



11. Результативні показнгйси бюджетної програми З

.N0 Г?/п
Показник

Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання № 1 - Забезпечення 

реставрації пам'яток архітектури 
місцевого значення

1.1 Показники затрат:

обсяг фінансової підтримки за рахунок 
коштів обласного бюджету грн.

Розпорядження голів обласної державної адміністрації та 
обласної ради від 16 квітня 2021 року № 8 0,00 2 210 000,0 2 210 000,0

1.2 Показники продукту:

кількість об'єктів соціально-економічного 
розвитку, що планується реставрувати

од. Розрахунок 0,00 1,0 1,0
1.3 Показники ефективності:

середня вартість реставрації об"єкту 
соціально-культурного розвитку за 
рахунок коштів обласного бюджету грн.

Ж
Розрахунок //гл

\  оОЇ Д£р.иг^ 'Ч ^Ч . 
... 2 2Д?000,0 2 210 000,0

1.4 Показники якості: /  г т і ......і .
рівень готовності реставрації об"єкту 
соціально-культурного розвитку %

//Аг Аг/
І/ /

Розрахунок V  і ;■ 0,00 *  і /
”

100 100

В.о.директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінасів облдержадміністрації 
В.о.директора Департаменту фінансів облдержадміністрації
"_____"________________________ 2021 року
МП

/Й О Д

?23 1 6^ ¥
Людмила ЗАМАЙ

, Володимир ФЕДЧУК

/ /< О у

'Оу



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року ЛІ! 836 ( у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року№ 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму,національностей та релігій
Чернігівської обласної державної адміністрації____________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від 19 квітня 2021 року № 54__________________ ____________

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. _______ 1000000_____________Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації
(код Програмної (найменування головного розпорядника)

класифікації видатків та

2. _______ 1010000_____________Департамент культури і т уризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

класифікації видатків та

02231672
(код за ЄДРПОУ)

02231672
(код за ЄДРПОУ)

1017340 7340 0443 П роектування, реставрація та охорона пам 'яток архітектури 25100000000
(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. Обсяг бюджетних призначєнь/бюджетних асигнувань - 240 650,0 гривень,у тому числі загального фонду- грпвєнь

та спеціального фонду - 240 650,0 гривень.



г
2

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України____________________________
БюджетнийТсодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ________________________________-
Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.04.2021 року № 8

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

№ з/п Ціль державної політики
1. Проектування, реставрація та охорона нам "ят ок архітектури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану нам 'яток історії та культури

8 . Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення проведення проектування, реставрації та охорони пам "ят ок архітектури

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1

Забезпечення проектування, реставрації та охорони памяток архітектури по проекту "Реставрація пам"ятки архітектури 
місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний 
філармонійний центр фестивалів та концертних програм"з визначенням черговості" (корегування)" для здійснення 
оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації

0,0 20 500,0 20 500,0

2

Забезпечення проектування, реставрації та охорони памяток архітектури по проекту "Реставрація пам"ятки архітектури 
місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний 
філармонійний центр фестивалів та концертних програм"з визначенням черговості" (корегування)" на виконання 
нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації 0,0 v  *" 188 400,0 188 400,0

3

Забезпечення проектування, реставрації та охорони памяток архітектури по проекту "Реставрація пам"ятки архітектури 
місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний 
філармонійний центр фестивалів та,концертних нрограм"з визначенням черговості" (корегування)" для проведення 
експертизи проектних робіт

0,0 31 750,0 31 750,0
Усього 0,0 240 650,0 240 650,0



10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

№ з/п
Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання № 1 "Забезпечення здійснення оплати за проведення 

експертизи уже скоригованої проектно-кошторисної документації на 
реставраційних роботах по пам"ятці архітектури місцевого 

значення"
1.1 Показники затрат:

1.1.1

обсяг видатків для здійснення оплати за проведення експертизи уже 
скорегованої проектно-кошторисної документації по пам"ятці архітектури 
місцевого значення грн. Розпис 20 500,0 20500

1.2 Показники продукту:

1.2.1
кількість експертиз уже скорегованої проектно-кошторисної документації 
по пам"ятці архітектури місцевого значення од. Розрахунок 1 1

1.3 Показники ефективності:
1.3.1 середні витрати на проведення експертизи уже скорегованої проектно- 

кошторисної документації по пам"ятці архітектури місцевого значення
грн. Розрахунок ( показник пункту 1.1.1 

/ показник пункту 1.2.1) 20500 20500
1.4 Показники якості:

1.4.1 рівень готовності експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної 
документації по пам"ятці архітектури місцевого значення % Розрахунок 100 100

Завдання № 2 "Забезпечення виконання нових проектних робіт по 
корегуванню проектно-кошторисної документації на реставраційні 

роботи по пам"ятці архітектури місцевого значення"
2.1 Показники затрат:

2.1.1

обсяг видатків на виконання нових проектних робіт по корегуванню 
проектно-кошторисної документації по пам"ятці архітектури місцевого 
значення грн. Розпис

/ ' *2

188 400,0 188400
2.2 Показники продукту:

2.2.1

кількість проектів на виконання нових проектних робіт по корегуванню 
проектно-кошторисної документації по пам"ятці архітектури місцевого 
значення од. Розрахунок 1 1

2.3 Показники ефективності:
2.3.1 середні витрати на розробку одного проекту на виконання нових 

проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації по 
пам"ятці архітектури місцевого значення

грн.
Розрахунок ( показник пункту 2.1.1 

/ показник пункту 2.2.1)
188 400,00 188 400,00

2.4 Показники якості:
2.4.1 рівень готовності проекту на виконання нових проектних робіт по 

корегуванню проектно-кошторисної документації по пам"ятці архітектури 
місцевого значення % Розрахунок 100 100



Завдання №  3 "Забезпечення проведення експертизи проектних робіт 
на реставраційних роботах по пам "ятці архітектури місцевого 

І. значення"
3.1 Показники затрат:

3.1.1
обсяг видатків на проведення експертизи проектних робіт на 
реставраційних роботах по пам"ятці архітектури місцевого значення грн. Розпис 31 750,0 31750

3.2 Показники продукту:

3.2.1
кількість експертиз проектних робіт на реставраційних роботах по 
пам"ятці архітектури місцевого значення од. Розрахунок 1 1

3.3 Показники ефективності:
3.3.1 середні витрати на проведення експертизи проектних робіт на 

реставраційних роботах по пам"ятці архітектури місцевого значення

грн. Розрахунок ( показник пункту;3'-І7:1̂  
/ показник Д . 31750 х 31750

3.4 П оказники якості: /
3.4.1 рівень готовності експертизи проектних робіт на реставраційних роботах 

по пам"ятці архітектури місцевого значення % М з р Ш т ь  Г 111 /1 і \ 7  9л* " і \ в .  о Д . - \ ,Л № 100

В.о.директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінасів облдержадміністрації /
В.о.директора Департаменту фінансів облдержадміністрації
"_____ "_________________________ 2021 року
МП

Людмила ЗАМАЙ

Володимир ФЕДЧУК

4


