1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами                    від 26 січня 2016 р.  № 15
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"   12    "      квітня                       2016
р.  №     442
і наказ Міністерства фінансів України
030
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301840
0829
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 25 000,0
 25 000,0
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 №1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб

2
Мета бюджетної програми:
7.
Збереження пам"ятки архітектури загальнодержавного значення
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві"
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Виконання будівельних робіт  та інші витрати першої черги  створення  Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві
 1
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,00
 25 000,00
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4 179 351,4
 1
Загальна кошторисна вартість  державного інвестиційного проекту  "Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві"
тис.грн.

Державний інвестиційний проект
 4 179 351,4
 94 300,0
 2
Кошторисна вартість залишку пускового комплексу першої черги створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Державний інвестиційний проект
 94 300,0

3
 63 887,5
 3
Площа будівель, яка потребує виконання  будівельних робіт у  Культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький арсенал"
кв. м.

Розпорядження Керівника ДУС від  31.10.2008 № 289 "Про затвердження проекту створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (перша черга) "
 63 887,5
 22 983,3
 4
Площа будівель, яка потребує виконання  будівельних робіт у  пусковому комплексі  першої черги створення Культурно-мистецького  та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
кв. м.

Державний інвестиційний проект
 22 983,3
продукту
2
 22 983,3
 1
Площа будівель, на якій  проведено будівельні роботи  та здійснено інші витрати  у  пусковому комплексі  першої черги  створення Культурно-мистецького  та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
кв. м.

Державний інвестиційний проект,
акти виконаних робіт
 22 983,3
ефективності
3
 1,1
 1
Середні витрати з проведення робіт на 1 кв. м.  пускового комплексу першої черги створення Культурно-мистецького  та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (будівельні роботи та інші витрати)
тис.грн.

Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
якості
4
 10,0
 1
Рівень будівельної готовності об"єкта "Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
відс.

Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань  державних інвестиційних проектів від 01.12.2015,
акти виконаних робіт
 25,9
 2
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві"
відс.

Акт виконаних робіт,
бухгалтерський облік

4
 29,6
 3
Рівень виконання  робіт  зі створення  першої черги Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (будівельні роботи та інші витрати)
відс.

Акт виконаних робіт,
бухгалтерський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Начальник Управління фінансів
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                           Міськів Ю. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)



