
кпквк 1000000

Паспорт
бюдrкетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий док}ry{ент

Наказ вiддiлу культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(Еайменування головного розпорцЕика коштiв мiсuевого бюджау)

N

Вiддiл культlри i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
1. (KTTIKBKl\Б)

кпквк 1010000

(найменувшм головЕоrc розпорядяика)

Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi Micbкoi ради
2,

3.

4.

(ктпквкмБ)

кпквк 1014082

(найменува8ш вiдповiдмьвого викояавш)

0829 Iншi заклаdu mа змоdu в
(кlтквк мБ) (кФквк) (ffаймеЕування програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 120000,00 гривень, у тому числi загального фонду - 120000,00 гривень та спецiального фонДУ
Пйстави для виконання бюджетноi програIirи; Консmumуцiя YKpaiHu, Бюdясепнuй коdекс, Закон Уltраtнч <Про Дерэюавнuй бюdссеm YKpai:Hu на 2019 piK> Bid 23.1 1.2018

склаDання tпа вuконаннямiсцевllх бюdэrепiву, Наказ МФУ Bid 20:09.2017 р. М793 (iз змiнамu вid 29.12,2017 р. М 1 I81 "Про заmверdэеення смаdовuх проzрамноi класuфiкацii

вudаmкiв па креduпумнttя мiсцевuх бюёнсеmiв'), Спiльнuй наказ Мiнфiну mа Мiнlульmурu вid 01.10,20] 0 р. Nр I 150/41 "Про заmверdэсення Тuповоzо перелilу бюdэюепнlа

аамiнiсmрацii па,обласноi раdu вid 08.02.20l9p. NЬ9 ,,Про вuDiлення кошmiв",
рiшення вuконавчоzо комimеmу CHoBcbKot MicbKol раdu вiё l 9.02.2019 poly М 15

бюджетноi

1.

8.

Мета бюджетноi прогрtlми. Забезпечення diмьносmi заклаdiв mа змоdiв в zалузi кvльmуоu i мuсmеumва

Завдання бюджgгноi

л, полlтики. на досягнення яких спDямована lзшIlя и

N з/п Цiль державноi полiтики
Оргалiзачiя проведеннrI фестивалiв, KoHK}pciB, оглядiв ап4аторського мистецтв4 художньоi творчостi, виставок народних ремесел та iнших заходiв з

питань, що Еалежать до повновФкень вiддiлу культ}ти

иi
N з/п Завдапня

1 Забезпечення iнформува:rня i задоволення творчих потреб irrгересiв громадян,1х естетичне вlD(овання; розвиток та збагаченнJI духовного потеццiалУ

2 проведеrrня фестивалю дитячоi творчостi <<обдаDованi дiти Сновщини>>

9. ми ви бюджетних коштiв:

N з/п
Напрями використtlншl

бюлжетних коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
позвиткч

Усього

2 з 4 5 6

1
Проведення культурно-
мистецьких заходiв

l00000 l00000

2

Проводення фестивапrо
дитячоi творчостi
<<Обдарованi дiти
Сновшини>>

20000 20000

Усього 120000 l20000



10 iK мiсцевих / регiональних п що ви rься ч склалi бюджетноi и

Найменування мiсцевоi /

регiональноi програми
Загальний фонд спецiальний фонд Усього

1 2 _, 4

Усього

1l. льтативнi показники бюджетноl
N з/п Показник одиниця вимiру Пжепепо iHfionMaTliT загальний фоrrд Спецiа,чьний фонд Усього

2 _.' 4 5 6
,|

завдання 1 Забезпечення нформу*""" i з.д""олення творчих потреб iнlgpeciB громФцн, ix естетичне виховання, розвиток та:багачення

показники затDат
видатки загаJIьного фонлу на

проведення культурно-мистецьких тис.грн Кошторис Ha20l9 piK l00,0 l00,0

2 показники пDолчктч
кrлькlсть заходlв - усього од.

ГLпан заходiв будинка культури,

рiшення cecii

12 12

r' ToW числl кlлькlсть:

ъестивалiв од. l

KoHKvDclB од. l

гвоDчих вечоDlв од. l

кiлькiсть iнших lульryрно-освiтнiх
lяwппiо /aooTq поiпдil

од. 9 9

J показники ефективностi
середн1 витрати на проведення

одного заходу - всього
тис.грн.

Кошторис на 2019 рiкЛIлан заходiв
будинка культури, рiшеня cecii

8,3 8,3

у тому числl середнl витрати:

на один фестиваль тис.грн.
Кошторис свят (витрати на проведенЕя

фестивмiв) / Гlлан заходiв будинка
культури (кiлькiсть фестивалiв)

б0.0 60,0

{а один конкурс тис.грн.
Кошторис свят (витрати на проведення

кокурсу/ План заходiв булинка
культури (кiлькiсть KoHKypciB)

7.0 7,0

на один творчий вечiр тис.грн

Кошторис свят (витрати на проведення
творчих вечорiв) / fLпан заходiв

булинка культури (кiлькiсть творчих
вечорiв)

6,0 6,0

середнi витрати на один iнший
кульryрно-освiтн iй захiд

тис.грн.

Кошторис свят (витрати на проведення
iнших кульryрно-освiтних зоходiв) /

План захолiв будинка кульryри
(кiлькiсть iнших кульryрно-освiтних

зоходiв)

3,0 з,0

4 показники якостr
динамiка збiльшення кiлькостt
заходiв у плановому перiодi
вiдповiдно до фаrгичного пока:}ника

% -29,4 -29,4

Завдання 2 Проведення фестивалю дитячоi творчостi <<Обдарованi дiти Сновщини>>

показники затDат



видатки загzшьного фонду на

проведення фестивалю дитячоi
творчостi <<Обдарованi дiти
Сновщини>>

тис.грн.

спiльне розпорядження голiв обласноi
державноi адмiнiстрацii та обласноТ

ради вiд 08.02.2019р. J,{Ъ9,,Про

видiлення коштiв", рiшення
виконавчого ком iTery CHoвcbKoi

MicbKoi ради вiд 19.02.2019 року Nч 15

20,0 20,0

z показники пDодукту
(шькrсть зarходlв - усього од. llлан заходlв 0удинка культ}ри,

рiшення виконавчого KoMiTery
l l

/ ToMv числl кlлькlсть:

}естивалiв од ,, м" 1< l 1

J показники ефективностi

)ереднl витрати на проведення
)дного заходу - всього

тис,грн.

спшьне розпорядженЕя голlв ооласЕоl
державноi адмiнiстрацii та обласноi

ради вiд 08.02.20l9p. Nэ9,,Про
видiлення коштiв", рiшення

виконавчого KoMiTery CHoBcbKoi
Micbкoi ради вiл 19.02.2019 року Nэ

15ДLпан заходiв будинка культури,

рiшення виконавчого KoMiTeTy

CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд 19.02.2019

20,0 20,0

r' тому числl сеDеднl витрати:

la один фестиваль тис.грн.
Кошторис свят (витрати на проведення

фестивалiв) / ГLпан заходiв будинка
культ}ри (кiлькiсть фестивалiв)

20,0 20,0

4 показники якостl
riBeHb забезпечення своечасного та
Iкiсного проведення фестивалю
Iитячоi творчостi <<Обдарованi дiти
]нпвrrrини>>

% 100,0 100,0

,;!1\;,\.g;1 };,

Начальник вlддiлу культури i тlризму
Сновськоi MicbKoi ради

ПОГОДЖЕНО:

Н.М.,Щобненко
(iпiцiши та прiзвище)

Л.Г. Савченко
(iпiчiши та прiзвище)

W


