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

гґ'Ь Ґ,

20-У/р.

Київ

№

Про затвердження паспорта
бюджетної програми за
КПКВК 3801480 на 2021 рік
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 3801480 «Надання
фінансової підтримки державному підприємству «Кримський дім», що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря
Дуля Я.М.

Олександр ТКАЧЕНКО

Міністр

ив
Міністерство культури та інформаційної
політики України
№ 55 від 02.02.2021
Ткаченко О.В. (Міністр) 02.02.2021
20:18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України
(найменування головною розпорядника

коипів державного бюджету)
В ІД

02.02.2021

№ 55

Паспорт
бюджетної програми на 2021 рік
380

1

Міністерство культури та інформаційної політики У

(К'ІІКВК Д[.)

2.

38010(Ю
(К! ІКНК Д!>)

3

4

к

р

а

ї н

и

_______________________________________________

(наймсиунашм головного розпорядника)

Апарат Міністерства культури та інформаційної політики У

к р а ї н и ___________________ _ _ _ ____________________________

(найменування відіїонідального виконавця)

3801480

0829

(КПКПК ДЬ)

(КФКВК)

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський д і м " ____________________________________________
(найменування бюджетної проірами)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

-/ 59,у.2

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

-і . Ж , 2

тис. гривень.
тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
1) Закон України иід 25.06.1992р. № 2494-ХІ! "Про національні меншини в Україні";
2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 454 "Про утворення державного підприємства "Кримський дім";
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Надання якісних культурних послуг та консолідація українського суспільства

2

7.

Мета бюджетної програми:
Забезпечення прав і свобод громадян України, утому числі корінних народів та національних меншин

X.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

\ го '(/п

9.

Сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних
І
народів та національних меншин
Напрями використання бюджетних коштів:
гне. іринеш.
Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

JM*
з/гі

о,оо

4 598,20

В сього

Разом

Спеціальний
фонд

4 598,20

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис гривень

Код державної

1 іазва

Загальний фонд

державної цільової програми

Спеціальний фонд

Разом

Спеціальний
фонд

Разом

Ц ІЛ Ь О В О Ї

програми
1і Результативні показники бюджетної програми:
Показники

№
з/п.

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

тис.грн.

Управлінський облік

Загальний фонд

1 за т р а т
1 Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"

2 457,1

2 45/.1
17,0

2

Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021

од.

Штатний розпис

17,0

3

Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022

од.

Штат ний розпис

17,0

17,0
17,0

4 Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:

од.

Управлінський облік

17,0

5 керівних працівників

од.

Управлінський облік

8.0

8.0

од.

Управлінський облік

5,0

5,0

од.

Управлінський облік

1,0

1,0
3,0

б

спеціалістів

7 спеціалістів наскрізних професій
8
9

інших працівників
Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно -

од.

Управлінський облік

3,0

тис.грн.

Управлінський облік

2 141,1

2 141,1

од.

Управлінський облік

17,0

17,0

освітніх заходів
2

п род укту

1 Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно освітніх заходів

з
2

Кількість віднідуначін культурологічних, науково - практичних та культурно освітніх заходів

3 Обсяг доходів
4 Обсяг валового доходу
3

од.

Управлінський облік

тис.ірн.

Управлінський облік

93.8

93,Н

тис.ірн.

У правлінський облік

4 692,0

тис.ірн.

У 11 ра вл і пс ький об лік

125,9

віде.

Управлінський облік

98,0

4 692,0

ефективності

1 Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного
та культурно - освітнього заходу

4 нкості
1 Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Ярема ДУЛ І.
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів > країни
АРКУШ

ПОГОДЖЕННЯ

Дата 01.02.2021 № 07030-10-5/2886

Дата
М.П.

--------------------(підпис)

(Власне ім’я ПРІІВИ Щ и

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства культури та
інформаційної політики України за КПКВК 3801480 «Надання фінансової
підтримки державному підприємству «Кримський дім»
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