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СНОВСЬКА MICьKA РАДА

ВIДДIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
Наказ м 27

по вiддiлу кулътури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
вiд 12 березня 2019 року

IIро затверджеlIня паспорry
бюджетпоТ програми мiського
бюджету ша 2019 piK

Вiдповiдно до пункту 8 статгi 20 Бюдкетного кодексу Украirи, нrжшу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украi'ш,r вiд 2б.08 .20|4 р. М 836 кПро деякi IIитання
ЗiШРовадження прогрt}мно-цi.lьового мотоду складашш та виконання мiсцевих
бЮДЖетiв> (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiншtсiв Украirи вiд 29 rрудня
2018 РОку Nч 1209), заресстров€lного в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10.09.2014
Р. Ng 1103/25880 (зi змiнами), рiшенrrя 32 cecii 7 склlжання СновськоТ MicbKoi
ради вiд 28.02.20Т9 року

НАКАЗУЮ:
Затвердlrгъ паспорт бюдкетноi програми мiського бюддету на 2019 piK

за
КIIКВК Назва бюджетноi програми
1017363 ЗабезпеченIuI соцiапьно-економiчного розвитку окремих

терrтгорiй

Додаток: на2 арк. у 1приr"r

Начаlrъrшшс вiддiлу культури i
CHoBcbKoi MicbKoi ради Н.М. .Щобненко

ý
ý.
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{одаток:на3арк.уlпрш

Н.М. [обнеrко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму СновськоТ MicbKoT ради

(найменуванкя головЕого розпорядЕика коштiв мiсцевого бюджеry)

N

кIIквк 1000000

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoT ради
(ЕаймеЕ}tsаЕш rcдоввого розпорядкпка)

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi Micbкoi ради

l.

2.

J.

(ктпквкмБ)

кIIквк 1010000
(ктпквкмБ)

кIIквк 1014060 0828

(ЕаймеЕршЕя вМовiдального виковавця)

Забезпечення diяльносmi псиацiв i буduнкiв кульmурu, lслубiв,

мубнuх заклаdiв
ценmрiв dозвiлля mа i\mllx

(ктпIGкмБ) (кФквк) (ЕаймеЕ}ъm бюджtrЕоi проФши)

о ОбсяГ бюджетних призЕачень / бюджетних асигнрань _ 4631700,00 гривень, у тому числi загального фонду - 4386700,00 гривень та" спецi€lJtьного фонду - 245000,00 гривень.

23.1l,20l8 р_ Ng 2629-VIП, наказ МФу Bid 26.08.2014 р. Jtr 836 (iз змiнамч Bid 30.09.2016 р. NэВ60, Bid 28.04.2а17 р. М472) <Про dеякi пuпання запроваdэюення
проzрамно-цiлЬовоzо меmоф Сtслаdання mа вuконання мiсЦевtм бюОасеrпiВл>, Наказ МФУ Bid 20.09,2017 р. М793 (iз змiнама Bid 29.12.2017 р. No 1t8l ''Про

, з9уверdlrення склаdовtМ про2рамноi масuфiкацi'i BudamKiB па креdumування мiсцевuх бюDасеmiв"), Спiльнuй наказ Мiнфiну па Мiнlgльпурu Bid 01.t0.20I0 р. No
] I50/4l "Про Заmверdсюення ТuповоеО перелitg бюёэюеmнlý праzрам mа резульmаmuвнllх показнuкiв iX вuконання dля мiсцемх бюdжепiв у zмузi "Кульmура'', наказ
МФУ Bid 28.I2.2018p. NЭI176 "Про внесення змiн dо наказiв МФУ вiё 20.09.20t7 р, М793 mа вid ]4.0I.20I Ip. lИ I", наказ МФУ Bid I5.I t.20t8 м908 ,,змiнч dо правчл
смаdання паспорtпiв бюdасеtпнщ про2рам мiсцевuх бюdасеmiв mа звimiв про ix вuконання", наказ МФУ Bid 29.12.2018 р. JФ!209 "Про внесення змiн do dеякчх наказiв
Мiнiсmерспва фiнансiв YKpa|Hu", рiuлення 32 ceci'i 7 склuкання Bid 28.02.2019 р.

7. Мета бюджетноi програми Наdання послуz з орzанiзаuii цульmурноео dозвiл.ltя населення

Завда бюджетноi
N з/п Завдання

забезпечення органiзачiт культурного дозвiлля населення i змiцнення культурних традицi'

м их в:

N з/п
Напрями використzlння

бюджgгних коштiв
Загальний фонд Спечiальний фонл

у тому числi бюджgг
Dозвйткч

Усього

1 2 J 4 _5 6

Цiль де

Створення умов для розвитку ycix виДiв аматорського мистецтва, художньот творчостi, а також для органiзацii змiстовного культурного

бюлжgгн коштl



l

забезпечення

дiяльностi палацiв i
булинкiв культури,
юryбiв, центрiв
дозвiлля та iнших
клубних закладiв, якi
забезпечують
органiзацiю

4386700 245000 46з 1 700

Усього 4386700 245000 0 46з|700

10.

бюджетноi

мiсцевих / регiональних програм, що викоЕуються у с

Найменування мiсцевоi /

пегiональноi пDоmЕI}4и
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 _, 4

Усього

(грн)

ll. ПОКЕВНИКИ

N з/п Показник одиниця вимiру джерело iнформацii загальний фонд спецiальний фонд Усього

2 з 4 5 6 7

Завдання 1 Забезпечення органiзацiТ кульryрного дозвiлля населення i змiцнення культУрних траДицЙ

показники затDат
кlлькlсть ycтalнoB усього од.

положення

26 26

у тому числl:

булинкiв кульцри од. 9,0 9,0

середнс число окJIадlв
(ставок) - усього

од.

Штатний розпис,
статистична звiтtliсть

бз,25 бз,25

серсдне число окJIадlв

(ставок) керiвнtоt
ппацiвникiв

од. 2l 2l

середне число окладiв
(ставок) спецiалiсгiв

од. 19,25 |9,25

середнс число окладiв
(сгавок) робiтникiв

од. 2 2

)ередне число окJIадlв

iсгавок) обсrryrовуючого та
гехнiчного персонаrry

од. 2l 2l

видатки загального фоrиу
на забезпечення дiяльностi
палацiв, будинкiв кульryри,
ктryбiв та iнших закладiв
ктryбного типу

тис. грн, Кошторис на 2019 piK 4386,7 245,0 46зl,1

2 показники продyктч
кlлькlсть вrдвlдувачlв _

чсього
осiб l5 8l25 1l875 l 70000

у mму числi:



l l875 Il875
}а реалlзованими квитками осiб

статистична звiтнrсть, план

роботи РБК l58l25 l58l25
5езкоштовно осiб

3200 3200
кiлькiсть заходiв, якi

забезпечують органiзаt,ti ю

кульryрного дозвiлля
населсння

ол

Кошторис на 20l9 piK 245,0 245,а

qs0
плановий обсяг доходtв тис. грн.

у mму числl доходи вlд

реtlлlзацll квиткlв
тис. грн, Банкiвська квитанцlя 95,0

Видаткова накJIадна" звlт
касира

l l875 1 l875
кiлькiсть реа-лiзованих квиткiв шт

, показники ефективностI
8 8

середня BapTicтb одного квижа грн.
Банкiвська квитанцiя/

Вилаткова накладна

Кошmрис зi змiнами на 2019

pi к (загальний" спецiа,rьний

фонд) / Статистична
звiтнiсть, план роботи РБК

(кiлькiсть вiдвiдувачiв -

усього)

)1 ,7 20,6 27.2середнi вицати на одного
вiдвiдувача

грн.

1з 70,8серлнi витрати на проведення

одного заходу
грн.

Кошторис зi змiнами на 2019

piK (загzrльний. спецiальний

фонд)/ Статистична
звiтнiсть, план роботи РБК

(кiлькiсть заходiв, якi
забезпечують органiзачiю

культурного дозвiлля
населення)

1з70,8

-1 q

4 показники якостl

динамiка збiльшення
вiдвiдувачiв у плановому

перiолi вiлповiлно ло

фактичного показника

попереднього перiоду

уо
аа -2|,7

c-lЁ;]
вiддiлу культури i ryризму
iя,21оi рали

'ьr"ъ'|i,

f'lf,тJлЬ

Н.М. Добненко
(iнiцiши та прiзвище)

Л.Г. Савченко
вlддlлУ

9р

(iяiчiuи та прiзвище)



кпквк 1000000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Лqцаз вiддirгу культури i туризму СновськоТ MicbKoi ради

(наймеrцвання головного розпорядника кошiв мiсцевого бюлжиу)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

Вiддiл культури i туризму СновськоТ MicbKoi оали
(наftuенlъаrпrп головного розпоряднжа)

1. (ктIIквк мБ)

кпквк 1010000,) Вiддiл цульryри i турц?му Сновськоi MicbKoi ради
(наймеryваrшя вiдповiдапьного виконавця)

(ктIIквк мБ)

J_
кпквк 1017з24 044з mа заклаdiв

(ктпквкмБ) (кФквк)

о Обсяг бюджетнrтс призначень / бюджетних асигнувань - 1752440,00" спецiального фонлу -1752440,00 |ривень.
lliДСВП ДШ Еlr*ОЦfiПЦ бЮФ{lelЯОi l{0\r.0{i Коt сйutуцЬ У,раl,Jц !пофюеfu.uП юёе,Ф, :!al<oB ухЙеd! а!!р деFrфбruй аюё*й но 20t9 pio Bin 2J.l t.20!E р. !ý 262уral, нака, МФУ .id 26,B.2011 р М 836 Ь мtвч .iё З0.09.2Оl б р J&860, .iё 28.M,эolz р. M,tzzj 

"пр" 
i.лi tu.* заryоваdхж ryйма1|lфо@ л.йоФС@ёвв па вч,<о,!йм лlсчевlв fu*пlr,, flаха, мФу .tё 20.09.2017 р м793 (в *i{asu Bio 2g.I i20l7 р. м t l Bt ,пр. ,*ры",u &,оа* "p.a.*t5. У::!'У!! Yy": йа 

'Р€Oй)фнм лiаа.вц, бюф.лпiс', sм L!ФУ Bio 27.07.201t р, м15 (rl эNtw Bia з0.11.20i2 р. м I:260, Bia п.Og.20 t 5 р. м 7б5) "проЭаПВеР*еВМ ПР'ЦЕЛ@ а.РеrkУ Р.rУrйа'lfuфg помнйiв бо&.м арqюл ём яiёч.вч, бфё*пa. ga вuпопфr.ц чо яоос!йь зdiйсlr|rмпlм, ,ев !,iсцефбрdмпiвr,яоrlэ М<рУ.ib Д,12.20l8P Ml t7б ЧIро ме@п,s элiв dо aaQariB мФУ Bn И,09.i0l7 р. м7gз fu Bii )4.0!,20l !р Ml I."яахаз мФУ aiD I5.1l,2018 JBgOa
"З fu. ао ПравП, сваfuмморпiв бюфйм 1rро2ця lic4eB,l, бrrdwпiв азвiйisl|Po fuBtl<oюM", на@ мФч.Б ъ,tэ.эоtВ рMlЭОе "Про а]е@мMIBОоё.rм нфb мisiсreDслм lhiBarcb Укаirцч'. olulяw 32 c.cil 7 фsкофа .in 28.02,201i а

7. Мета бюджетнот програмиi Забезпечення буdiвнuцmва mа рееiональнuй оозвumок

(найменуваIffя бюдIrсгноi програми)

|ривеЕь, у тому числi загЕuIьного фонду - гривень та

об'еднаних теритоDiальних

8. Завдан бюджетноi
N з/п Завпяння

Реконструкцiя та реставрацiя об' eKTiB

9. ми ння бюджетних коштiв:

N з/п
Напрями використання

бюдхетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

розвиткч
Усього

l 2 4 5 6

l
Реконструкцlя та

реставрацiя установ та
tqrпq aiо rt/пLп/hy,

|75244о l752440 |752440

Усього 0 l752440 l75244a |752440



Пе iK мiсцевих / регiональних п що склад1 ми:

Найменування мiсцевоf /

оегiовальноТ програми
Загальний фонл Спеuiальний фонл Усього

l 2 _) 4

Усього

i бюджетноI (грн)
10.

бюджетноi

!.ot.4p
{

2

l1. льтативнi показники Оюджетно1 проI
Усього

N з/п Показник Одинrтrи вимiру Джерело iнформацtt Jагальнии ФошI L.Itсцrir.,Iьtlии чUпл

2 4 6
,|

1 показники затDат

ви,трати на реконструкцlю та

реставраrriю об'екгiв
тис.грfi.

Кошторис зi змiнами на 2019

piK, дотаток б до рiшення 32

cecii 7 скликання вiд
28.02.20l9p

l752,44 1,152,44

z показнпки пDодYкту
lкiлькiqгь обскгiв, якi од.

.Щоговiр, zrKT виконаних
побiт

l

J
lllrnaJnnл

Серелrri вЕтрати на

реконструкчirо об'сrсга.
тис.грн.

Кошторис зi змiнами на

2019рiц дотатокбдо
рiшення 32 cecii 7

скпикаЕЕя вiл 28.02.20 l 9р

Щ,оговiр, акт виконаних
ппбiт

|,752,44 l752,44

4 показники якостl
питома вага кuъкостl
об'ектiв на якi тшаrýlсться
проведення реконструкцi'ь до
кiлькостi обскгiв, що

о/о l2,5 12,5

Начальник вiддiлу культури i ryризму ко
Сновс

lшlrлу

вй^d
укрд\Ё}



Паспорт
бюдэкетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменування головного розпорядlика)

Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoT ради
_ (найменуваннявiдповiда.пьноговиконавrи)

0490 Вuконання iнвесmuцiйнuх проекmiв в pal,tKж зdiйснення захоdiв u1o0o соцiально-еконол,tiчноzо

р в в umку о кр е л4uх m ерum ор iй

N

1.

)

кпквк 1000000
ктIIквкмБ)

кIIквк 1010000
кmквкмБ)

з. кпквк 1017363

(ктпквкмБ) (кФквк) (найменуванrп бюддетноi: програми)

4. ОбСят бюджетних призначень / бюджетних асигIIув.lнь - 3109745 гривень, у тому числi загального фонду -" спецiального фонду -З109745 гривень.
ПidСПавu drя BxKoHaltB бюёdсепвоt про2рапu: Консlпtлrrrцiя Уrраt!ц Бюdэ!сейнuй коаехс Уlqаfuц Зскон Уqаh!ч <Про ДержавнаП бюёэееп на 2019 pig, BD
23.11.2018 Р, М 2629-1/Ш, нФсаз МФУвй 26.08.2014р.М 836 Ф злiна чвid 30.09.2016 р. М860, вld 28.О4.2017 р. М472) (Про dqхi пчпа!ня запроваёrсевня про2ра но-
цillьовоzо паепdу cr.,IaDaHH, па BltKoHoHM хiсцебй боаасепЬD, На<аз МФУ вй 20.09.2017 р. М793 (Ь з iнамч вй 29.12,2017 р. М 1181Цро эаrпвеф2Iеення смаdовла

з ПРО2Рамноt класuфiхоцil вцdаrrlкЬ па lqеtuпlrsйпмiсцевш боа сепiв", наказ МФУ вiё 27.07.2011 р. ]Ф945 (зi змiнамu вй 30.I t.20t2 р. М 1260, вй ]О.09.2015 р. М

мЦевlц бюdорепЬ\на<в МФУ вй 28.I2.2018p, М1176 "Про внесенн, змiн dо нФ.азiв МФУ вid 20.09.2017 р. М793 па вid 14,0t,20r Q, NI1", накв МФУ вid t 5,11,20t8

ЗМiН 0О 0еЯхu' H.tKBiB МiнiеlперсDrм фiнансiв yKparqu", р(rзпоряDrlсЙш КМУ Bia 2З сiчн,20]9 р. М 39-р ,,Деякi пuйалв розпоаiлу у 2019 роцi субвенцiI з ёерссавноzо
розвurп'о| оry)емчх пrерйrорй", рiаення 32 cecia 7 склuкання Bid 28,02.2019 р.

гривень та

6. L{iлi держ;}вIIоi полiтики, на досягнення яких сп iя бюджетноi програми
N з/п Цiль держ€tвноi полiтики

1 Здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй



7. Мета бюдкЕтцоi програ!еl Зйезпеченtц соuiмьно-екоцомiчноzЬ оозвutпкч ot<peMlB пеошпооi

о1 пDоюzlfuIи:

N з/п Завдання
1 Придбання обладнання i пре,щлетiв дов|осц)окового використчtння
2 Проведення капiтального ремонту об'ектiв

8. Завдання бюджетноi

9. Нап бюджетних коштi

(грн)

и вико ня коштlв:

N з/п
Напрями використанЕrI

бюджетних коштiв
Загмьний фонд Спецiальний фо"д

у тому числi бюджет

розвитку
Усього

1 2 _J 4 5 6

1

Придбання обладнання i
предметiв

цовгострокового
використання

200000 200000 200000

2

Проведення
капiтального ремонту
об'екгiв

2909"145 2909745 2909745

Усього 0 з109745 з109745 з 109745

10. iK мiсцевих / регiоналrьЕих програil,f, що виконуються у складi бюджетноi програrrли:

Найменування мiсцевоi /

регlонально1 програми
Загальний фоrц Спеuiальний фонд Усього

1 2 э 4

Усього

льтативнi покzх}ники бюджетноi проr
N з/п Показник Одиниця вимiру Джерело iнформацii загальний фонд спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 5 6
,|

завдання l прилбаlшя обладнанrrя i предметiв довгострокового використання
Показники затDат



обсяг видаткiв на придбання
предметiв i обладнання

довгострокового
використання

грн.

розпорядження КМУ вiд 2З

сiчня 20l9 р. Nl З9-р .,Деякi

питання розподiлу у 20 l 9

рочi субвенчii з державного
бюлжету мiсцевим бюджетам
на здiйснення заходiв щодо

соцiально-економiчного

розвитку окремих територiй",

додаток б рiшенrrя З2 сесiI7
скликання вiд 28.02.20l9 р.

200000 200000

показники продуктy

кiлькiсть придбаного
обладнання та прелметiв

довгострокового
використання

ол.
flоговiр, накладна на

придбання
l0 l0

показники ефекгивностi

середнi витрати на прибдання
I одиницi прелмiтiв i
обладнання довгострокового
використання

грн.

розпорядження КМУ вИ 23

сiчня 20l9 р. Nэ 39-р,,.Ц,еякi

питання розполiлу у 20l9
poui субвенчii з державного

бюджету мiсцевим бюджетам
на здiйснення заходiв щодо

соцiально-економiчного

розвитку окремих територiй",

додаток б ло рiшення 32 cecii
7 скликання вiд 28.02.2019 р.

/flоговiр, накладна на
придбання

20000 20000

показники якостi
динап{lка кlлькостl

придбання предметiв та

обладнання довгострокового
використання, у порiвняннi з
_л_---.-iл. ппrпrl

о/- 400 400

Заьдання2 Проведення капiтального ремонту об'сктiв

I Показники затрат
Обсяг видаткiв на

капiтальний ремонт
грн.

дотаток б рiшенrrя 32 cecii 7

скJIиканIlrl вiд 28.02.20 1 9р
2909145 2909,145



2 Показники продукту

J зкiлькiсть об"сктiв на якt

планусться проведення
капiтального ремонту

ол. [оговiр, акт виконаних робiт

з Показники ефективностl

9699 1 5 9699 l 5
Серелнi витрати на lоб'€кт
капiтального ремонту

грн.

дотаток б рiшення З2 cecii7
скликання вiл 28.02.20 l 9р

/поговiп_ акт виконаних робiт

4 показники якостi

0 0

питома вага кiлькостi
об'ектiв на якi плануеться

проведення капiтального

ремонту. до кiлькостi обсктiв

, що потребують капiта,чьного

о^

?:; l ]i
tr'.._,rЁr,,,,'-Начальник вiддiлу культури l туризму

СновськоТ MicbKoi ради

ПОГО!ЖЕНО:
Начал нансового вlддlлу
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Н.М. !обненко
(iнiчiали та прiзвище)

Л.Г. Савченко
(iнiчiали та прiзвише)
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