
УКРАЇНА
Ч ЕРН ІГІВС ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А А ДМ ІН ІСТ РАЦ ІЯ  

Д Е П А РТ А М Е Н Т  КУЛЬТУРИ І ТУ РИ ЗМ У , 
Н АЦ ІО Н А Л ЬН О С ТЕЙ  ТА Р Е Л ІГ ІЙ  

Н А К А З

від .М ьіУОІШ  2(Щ_ р. Чернігів №

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми обласного 
бюджету на 2021 р ік

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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1637-р 
«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» та розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 
ради від 21.12.2021 року № 88 «Про виділення коштів», наказую

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК МБ 1017363 
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - 
економічного розвитку окремих територій» виклавши його в новій редакції, що 
додається.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської обласної державної адміністрації_________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
від^д) грудня 2021 року № су(у______________________

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ____________________1010000 ________________  Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації__________________02231672
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _______________1010000______________

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації 02231672
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо

3 . __________1017363_________
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого биїджету)

_________7363________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________0490________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

соціально-економічного розвитку окремих територій 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних ирнзначень/бюджетних асигнувань 1393319,00_______ гривень, у тому числі загального фонду

та зі спеціального фонду 1393319,00_____ гривень

0,00 _ гривень



5. Підстави для виконання бюджетної програми 2
Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ
Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік ( код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/УІІІ
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 року № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку окремих територій"
Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 05.07.2021 року № 27 "Про виділення коштів"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 року № 822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку окремих територій"
Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.08.2021 року №41 "Про виділення коштів"
Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 23.11.2021 року №67 "Про виділення коштів"
Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 21.12.2021 року №88 "Про виділення коштів"

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

1. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану нам 'яток історії та культури,забезпечення компютерною технікою студентів спеціалізації "Графічний дизайн " та адміністративного персоналу КЗ 
"Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" придбання виставкового обладнання та матеріалів для створення та оновлення експозиції, меблів та 
конструкційних матеріалів для Комунального закладу «Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана» Чернігівської обласної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 . Проектування реставрації обєкта
2 . Реставрація
3. Зміцнення матеріально - технічної бази

Напрями використання бюджетних коштів
(грн.)

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

1 2 І 4 5

1

Внесення змін до робочого проекту проектно-кошторисної документації “Ремонтно-реставраційні роботи приміщень Чернігівського 

обласного художнього музею імені Григорія Галагана у м. Чернігові по вул. Горького, 6 зі зміною назви”, м. Чернігів, вул. Музейна, 6
0,0 48000,00 48000,00

2
Реставрація (часткова заміна вікон) пам’ятки архітектури місцевого значення “Чернігівська жіноча гімназія” (Чернігівський обласний 
художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Чернігів, вул. Музейна, 6

0,0 818989,00 818989,00

3
Придбання десяти одиниць комп'ютерної техніки для комунального закладу "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені 
Марії Заньковецької" (вул. Овдіївська ,49, м.Ніжин, Чернігівська область" 0,0 146293,00 146293,00

4
Придбання чотирьох одиниць комп'ютерної техніки для комунального закладу "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені 
Марії Заньковецької" (вул. Овдіївська ,49, м.Ніжин, Чернігівська область" 78297,00 78297,00

5

Придбання виставкового обладнання та матеріалів для створення та оновлення експозицій, меблів та конструкційних матеріалів для 
Комунального закладу “Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана” Чернігівської обласної ради м. Чернігів вул. 
Музейна,6

301740,00 301740,00

Усього: 0,0 1393319,00 1393319,00



10. Перелік місцевих/регіональних програм,що виконуються у складі бюджетної програми
____________________! _________________________ __________________________________________________________________________________________ ._____________ (грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

0,0

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 "Проектування реставрації обекта"

1.1 Показники затрат:

1.1.1 обсяг видатків грн. Розпис 48000 48000

1.2 Показники продукту:

1.2.1 кількість проектів од. Розрахунок 1 1
1.3 Показники ефективності:

1.3.1 середні витрати грн. Розрахунок ( показник пункту 
1.1.1 / показник пункту 1.2.1) 48000 48000

1.4 Показники якості:

1.4.1 рівень готовності обєкту % Розрахунок 100 100

Завдання № 2 "Реставрація"

2.1 Показники затрат: У У

2.1.1
обсяг видатків грн. Розпис 818989,00 818989

2.2 Показники продукту:

2.2.1 кількість об'єктів од.
Проектно-кошторисна

документація 1 1

2.2.2
обсяг реставрації кв.м Проектно-кошторисна

документація 286,7 286,7

2.3 Показники ефективності:
2.3.1 середні витрати на один об'єкт культурної 

спадщини, який планується реставрувати грн.
Розрахунок ( показник пункту 
2.1.1 / показник пункту 2.2.1) 818989 818989



42.3.2
середні витрати на 1 (кв.м) реставрації 
об'єкту грн. Розрахунок ( показник пункту 

2.1.1 /  показник пункту 2.2.2) 2856,61 2856,61

2.4 Показники якості:
2.4.1

рівень готовності обєктів реставрації % Розрахунок 100 100

Завдання №3 "Зміцнення матеріально- технічної бази"
3.1 Показники затрат:

3..1.1
обсяг видатків грн. Розпис 526330,00 526330

3.2 Показники продукту:

3.2.1
КІЛЬКІСТЬ одиниць од. Рахунок 14 14

3.2.2
кількість комплектів од. Рахунок 7 7

3.3 Показники ефективності:
3.3.1

середні витрати на придбання однієї 
одиниці грн.

Розрахунок ( показник пункту 
3.1.1 / показник пункту 3.2.1) 16042,14 16042,14

3.3.2
середні витрати на придбання одного 
комплекту грн. Розрахунок ( показник пункту 

3.1.1 / показник пункту 3.2.1) 43105,71 43105,71

3.4 Показники якості:
3.4.1 питома вага кількості придбаної техніки, 

до кількості техніки у якій потребує 
заклад

% Розрахунок 100 100

3.4.2
питома вага кількості придбаних 
комплектів, до кількості комплектів у якій 
потребує заклад

% Розрахунок
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Директор Д епартаменту культури і туризму, національностей та релігії

ансів облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

року

Валерій ДУДКО


