Паперова копія
електронного
документа

§
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
від

.

№ </&

Київ

20^ / р .

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік
за КПКВК 3806060
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2021 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня
2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003
року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня
2008 року № 19, зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Міністерства
культури та інформаційної політики України за КПКВК 3806060 «Гранти
Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації
творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у
галузі кінематографії», що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря Дуля Я.М.
Міністр

Олександр ТКАЧЕНКО
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

заступник'яачальника управління-

®
Й
Й
Ж

ив

Міністерство культури та інформаційної
політики України
№89 від 12.02.2021
ТкаченкоО.В. (Міністр) 12.02.2021
18:05

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства культури та інформаційної політики України
(найменування головного розпорядника

коштів державною бюджету)

Паспорт
бюджетної програми на 2021 рік
1.

380
(КІ1КВК ДБ)

2.

3806000
(КПКВКДБ)

3.

3806060

Міністерство культури та інф ормаційної політики України

Державне агентство України з питань кіно

_____________________________________________________ __ ______________________________

(найменування відповідального виконавця)

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні
досягнення у галузі кінематографії

(КПКВКДБ)

4.

__________ ____ _________________________________________

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

______________________ ______________ ______________________________________________________ _ _ _ _ _

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджстних асигнувань -

4 100,0

тис, гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

5.

Підстави для виконання бю джетної програми:
Закон України від 14 .12.2010 № 2778-УІ "Про культуру";
Закон України від 13.01.1998 № 9/98-В Р "Про кінематографію”;
Закон України від 23.03.2017 № 1977-УІ1І "Про державну підтримку кінематографії в Україні";

4 >00.0

тис. гривень.
тис. гривень.

2
Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні";
Указ Президента України від 10.09.1994 № 511 "Про заходи щодо відзначення ІОО-річчя від дня народження Олександра Довженка";
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 X? 833 "Про Державну премію України імені Олександра Довженка ;
Постанова Кабінету М іністрів України від 20.03.2013 № 172 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання грантів^
Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у галузі кінемаш графії .

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми
Ціль держ авної політики

№ з/п

1 Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського п о т е н ц іа л у , що стосується формування креативних можливостей
Мета бю джетної програми:
Фінансова підтримка держ авою молодих та видатних діячів у галузі кінематографії.
Завдання бюджетної програми:
Завдання

І № з/п

>.

_______________ 1

1

Виплата ф антів Президента України молодим діячам для створення і реалізації творчих проектів у галузі кінематоірафії.

2

Виплата Державної премії України імені Олександра Довженка

Напрями використання бюджегних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п
і
2

тис. гривень

Виплата грантів Президента України у галузі кінематоірафії
Виплата Державної премії України імені Олександра Довженка

Всього
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бю дж етної програми:

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3 900,0
200,0
4 100,00

0,00

3 900,0
200,0
4 100,00
тис. гривень

Код державної
цільової
програми
11

Результативні показники бю дж етної програми:

Назва держ авної цільової проф ам и

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

з
Разом

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

1 Кількість заснованих грантів Президента України в галузі кінематографії

од.

Указ Президента
України від
20.10.1998 р.№ 1152
"Про державну
підтримку культури і
мистецтва в Україні"

3,0

3,0

2 Кількість державних премій за видатний внесок у розвиток українського
кіномистецтва

од.

Указ Президента
України від
10.09.1994р. №511
"Про заходи щодо
відзначення 100-річчя
від дня народження
Олександра
Довженка”

1,0

1,0

1 Кількість призначених грантів Президента України в галузі кінематографії

од.

Указ Президента
України від
20.10.1998 р.№1152
"Про державну
підтримку культури і
мистецтва в Україні"

З.о

3,0

2 Кількість присуджених Державних пре,мій України імені Олександра Довженка

од.

Указ Президента
України від

1,0

1,0

№
3/Ї1.

Показники

Спеціальний
фонд

Загальний фонд

1 затрат

2 продукту

10.09.1994р. Х»5 II

"Про заходи щодо
відзначення 100-річчя
від дня народження
Олександра
Довженка"

З ефективності

_______________________________________________________ _

1 Середній розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії

тис.грн.

управлінський облік

4
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Я рем а Д У Л Ь

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної
політики України

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

(підпис)
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Міністерства культури та інформаційної політики України
за КПКВК 3806060 «Гранти Президента України молодим діячам мистецтва
для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за
видатні досягнення у галузі кінематографії»

Заступник Міністра
фінансів України

Роман ЄРМОЛИЧЕВ

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Міністерство фінансів України

ГрптиФікат 20В4Е4ЕРОР30998С04000000Р72Р2С0071147800
Підписувач Єрмоличєв Роман Володимирович
Дійсний з 03.07.2019 0:00:00 по 03.07.2021 0:00:00
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