
yKPAiHA
СНОВСЬМ Ь,ШСЬКА РАДА

ВIДДIЛ К)/ЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
Наказ м 40

по вiддiлу кулътури i туризму Сновськоi мiсъкоi радивiд l0 травня 2019 рOку

Про внесепня змiн до паспортiв
бюджетних програм мiського
бюджету на 2019 piK

Вiдповiдно до шункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08 .2аш р. JФ 836 кПро деякi I]итання
запроваДжен}UI програмно-цiлъового методу складання та виконilння мiсцевих
бюджетiВ> (у релакuii наказу MiHioTepcTBa фiнансiв Украirи вiд 29 грулня
2018 року Nэ 1209), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 10.0r,2014
р. М 1103/25880 (зi змiнами), рiшення 34 cecii 7 скликаrтлrя CHoBcbKoi MicbKoi
ради вiд 26.а4.20|9 року
НАКАЗУЮ:

Внести змiни до паспортiв бюджетних прогрztм мiського бюджету на
2019 piK виклавши ix в HoBiIt редаlщii, що додаютъýя, а саме за:

кпквк Назва бюджетrrоi шрограми
10101б0 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi

Кисв i), селищч}х, селах об' сднаних тери:горiЁl"пьних гр омад
101l100 Надаr*rя спецiальноi освiти школами естети.Iного вихованнrI

(пгричними, художнiми, хореографiчними, театрilJIьними,
хоровими, мистеrlъкими)

1014030 ЗабезпеченшI дiяльностi бiблiотек
1014040 ЗабезпеченнlI дiяльностi MpeiB i виставок
10140б0 Забезпече}tнrl дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв,

центрiв дозвiлля та ilшшж клубних закладiв
101408l Забезпечення дiялъностi iнших закладiв в галузi кl.лътури i

Мистеrцва

flодаток: на |2 арк. у 1

Начальник вiддiлу кулътури
Сновськоi мiсъкоi ради Н.М. ýобнеlжо



кпквк 1000000

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

(наймекуваввя головного розлорядника коштiв мiсцевого бюджету)

/c!{:al!N l/a

Паспорт
бrоджетно[ програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(ЕаймеЕуваЕня головяого розпорядника)

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoi ради

l. (ктпквк мБ)

кпквк l0l0000
2. (ктпквкмБ)

кпквк 1014060 0828

(наймеЕ}вацЕя вlдповtдмьного викопшц)

Забезпечення diяльносmi па]lацiв i буduнкiв Rульmурu, клубiв, ценmрiв dозвiлля mа iшulllx
клубнuх заклаdiв

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменуванш бюджФцоi програми)

, ОбСяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4790100,00 гривень, у тому числi загального фонду - 4545l00,00 гривеЕь та" спецiального фонду - 245000,00 гривень.

ПiДСТаВИ ДЛЯ ВИКОНаННЯ бЮДЖеТНОТ ПРОГРами: Конспumуцiя YKpaiHu, Бюdлсепнuй коdекс, ЗЗакон Украiнu к Про flерасавнuй бюdасеп YKpal:Hu на 20 l 9 piK> вid
23,I L2O1В Р. N9 2629-VПI, наказ МФУ вid 26.0В.20l4 р. Nэ 836 (iз змiнаtчtu вid 30.09.2016 р ]Ф860, вid 28.04.20t7 р. Nл472) кПро dеякi пumання запроваdэtсення
проералtно-цiльовоzо мепоdу скпаdання tпа вuконання мiсцевuх бюdэюеmiв>, Наказ МФУ Bid 20.09.2017 р. Nэ793 (iз змiнамч Bid 29,12.20]7 р. No I t8I "Про
ЗаmВерdсюення склаdовuх проzрамноt юtасuфiкацi| вudаmкiв mа креduпування мiсцевuх бюdэюепiв"), Спiльнuй наказ Мiнфiну mа Мiнкульmурu BiO 01.1 0.201 0 р. Nэ

s ] 1 50/1 ] "ПРО ЗаmВерdЯСення Тuповоzо перелilу бюdясеmнuх про2рам mа резульпаmuвнuх показнuкiв ii вuконання dля мiсцевuх бюdэlсеmiв у zалузi "Кульпlлра", наказ
МФУ Bid 28.12.20l8p. Nol l76 "Про внесення змiн dо наказiв МФУ вiё 20.09.2017 р. Np793 па Bid l4.0t.20l lp. Ns] l ", наказ МФУ Bid I5.1 1,20] 8 NЬ908 "Змiнч do Правuл
сlсцаdання паспорmiв бюdэюеmнuх проерсlл| мiсцеым бюdясепiв па звitпiв про li вuконання", наказ МФУ Bid 29,l2.20I8 р. Nel209 "Про внесення змiн do dеякllх наказiв

рiutення вuконавчо?о комimепу Nч 42 Bid ]6,04.2019 р.,рiuлення 34 cecii'7 скпuкання Bid 26.04.2019 р.

,l. Мета бюДжетноТ програми:. Наdання послуz з оDеанiзаt|ii кvльmчDноzо dозвiлля населення

бюджетноi

бюджетних

l-{iль лержавноТ полiтики
СТВОРення УМОВ для розвиткУ ycix видiв аматорського мистецтва, художньоi творчостi, а також для органiзацiТ змiстовного культурного

iлля населення, здобуття освiти у сферi кyльтури i мистецтва

вланн |()l,рами

N з/п Завдання
1 Забезпечення органiзаuii культурного дозвiлля населення i змiцнення культурних традицiй
2 ПОкРащення МатеРiально-технiчноi бази закладiв культури на виконання доручень виборцiв депутатами обласноi ради у 20 l 9 роцi

и коштlв:

N з/п
Напрями використання

бюлжетних коштiв
Загальний фонд Спечiальний фонл

у тому числi бюджgг
Dозвиткч

Усього

2 J 4 5 6



l

забезпечення

дiяльностi палацiв i

будинкiв культури,
клубiв, центрiв
дозвiлля та iнших
клубних закладiв, якi
забезпечують
органiзацiю
культурного дозвiлля
населеЕня

4478 l 00 245000 472з|00

Покращення
матерiаJIьно-технiчноi
бази закладiв культури
на викон€lння доручень
виборчiв депутатами
обласноi ради у 2019

роцi

67000 67000

Усього 4545 100 245000 0 4790l00

lеDелtк мlсцевих / регlональЕих програм, що виконуються у скJIадl оюджетЕо1 програми:

Найменуванrrя мiсцевоi /

регiональноi прогрzlп,rи
Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

l0. i бюджетноТ (грн)

бюджетноiльтативнl покzвники
N з/п Показник Одиниця вимiру джеоело iнфопмацii загальний фонд спецiальний фонд Усього

1 2 J 4 5 6 7

за"д"""" 1 Забезrе,rення органiзаuiт кульryрного дозвiлля населення i змiцнення культурних традицiй

l показники затDат
кlлькlсть установ yсього од.

положення

26 26

ч томч числl:

эудинкlв культури од. q0 9,0

середнс число окладlв
(ставок) - усього

од.

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

бз,25 63,25

середн€ число окладiв
(ставок) керiвних
поацiвникiв

од. 21 21

середнс число окJIадlв
(ставок) спецiалiстiв

од. l9,25 |9,25

середнс число окладlв
lетяппк\ ппбiтнuкiп од. 2 2



середнс число окладiв
(ставок) обслуговуючого та
технiчного персоналу

од. )1 21

видатки загального фонлу
на забезпечення дiяльностi
палацiв, булинкiв культури,
клубiв та iнших закладiв
клубного типу

тис. грн
Кошторис на 2019 piK зi

змiнами
4478.1 245,0 472з,\

2 показники пDолчктч
кlлькlсть вlдвlдувачIв

осiб

статистична звiтнiсть,
плаr роботи РБК

l58125 11875 l 70000

у тому числl:

за реалlзованими квитками осiб 11875 11875

безкоштовно осiб 1 58 125 l 581 25

кiлькiсть за.чодiв, якi
забезпечують органiзачiю
культ}рного дозвiлJIя
населення

од. 3200 3200

плановии оосяг доходlв тис. гDIl. Кошторис на 2019 piK 245,0 24ý 0

у тому числi доходи
реtlлвацll квиткlв

вlд
тис. грн. Банкiвська квитанrriя 95,0 qý0

кlлькlсть реalлlзованих
квиткiв

шт.
видажова накладна звiт

кясипа
l1875 1 1875

_) показники
середrя BapTicTb одного

грн. 8 8

середнl витрати на одного
вiдвiдувача

грн.

Кошторис зi змiнами на
20l9 piK зi

змiнами(загальний,
спечiальний фонд) /

статистична звiтнiсть,
план роботи РБК

(кiлькiсть вiдвiдувачiв -

усього)

28,3 20,6 27,8

середнl витрати на
проведення одного заходу

грн,

Кошторис зi змiнами на

20l9 piK (загальний.

спсцiальний

фоли/статистична
звiтнiсть, план роботи РБК

(кiлькiсть заходiв, якi
забезпечують органiзачiю

культурного дозвiл"пя
населення)

lз99,4 |з99,4

4 показники якостt
динамiка збiльшення
вiлвiлувачiв у плановому
перiолi вiлповiлно ло

фактичного показника
попереднього перiолу

-21.7 -3,9



показники
спlльне розпорядження

голiв обласноi державноТ
адмiнiстрацiТ та обласноi

ради вiл 08.04.2019р. М28
,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTeTy Nq 42 вiд

1б.04.20l9 р.

обсяг видаткiв,
спрямованих на покращеншI
матерiально-технiчноi бази
закладiв культури

спшьне розпоряд2кеншI
голiв обласноi державноi
адмiнiстрацii та обласноi

ради вiд 08.04.2019р. Nч28

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконаlвчого
KoMiTeTy Л! 42 вiл

16.04.20l9 р.

кiлькiсть об"ектiв на якi
планусться покращення
матерiа.льно-технiчноi бази

Середнi ви,грати
спрямованих на 1об'скг,

дlя покращення
матсрiально-технiчноi бази

спiльне розпорядження
голiв обласноi державноi
адмiнiстрацii та обласноi

рали вiл 08.04.20l9p. Nэ28

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTery Nэ 42 вiд

16.04.2019 р.

показники якостl
питома вага кiлькостi
об'екгiв на якi планусгься
покращення матерiально-
технiчноi бази закладiв
культури на виконаннrt

доручень виборчiв
дегr}татами обласноi ради

Н.М. Добненко
(iнiчiши та прiзвище)

Л.Г. Савченко
(iнiчiши та прiзвище)



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

(найменрання головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

/ц!z Ja/9N ?о

Паспорт
бюджетнот програми мiсцевого бюджету на 2019 pik

ЕЩ..уjlтури i туризму Сновськ
(ыaliT<:._;:a:r.q -rловного розпорядника)

2.

з.

4.

кпквк 1010000 .Вiддiл культури i туризму Сновс!к"lТ чiськоi ради(ктпквк мБ) (наймен}ъанш вiдповiдального виконавця,

ККВК 1014081 0829 Iюai заJ..лаdц па з.йоdч в zаlузi кульпwч i ]vlлспецпба
,-.*

Обсяг бюджетнId( призначень / бюджепIrD( асигнrъань - З49400,00 гРШеIБ, у mму,лrслi затальноIо фоЕду - З49400,ОО ц)ивень та спефsльноrо
фоIrду 0 гривеяь.

ПИСТаВИ &ЪЯ ВИКОВаНrrЯ бЮджетноi програми.,КовййrцLз Украlsц Бlrёемu юdес, Зокоц Уlраь!ч кПро Дермввuп баdмй yKPaMu ю 2019 PiK, Bid
2З.11.2018Р. J& 2629-ПЦ, нмаэ МФУ Bid 26.08.2014 р.lф836 (iз ыiшч Bi, 30.09-2016 р. М860, вй 28-01.2017 р, JФ472) аПро О.яki urlонвя зопрофdхехr, проqшвФ
цЬюФф епоdу сваdйв м BuxoBM лiсц2м боdхепiвr, Нйв МФУ вiD 20.09.2017 р. м793 (ь ,мiцамч Bio 29- 12.2017 р- м I 181 'IIро @й@рdхелм c.,lodoiB
ryоqшноl масuфilФцia вuO@пПв па чеOйr@м яicle* бюdасеrlЬ') Сл|льнuй яаказ Мtвфiцу па Мiя,Еrьпурч Bio 0],10,2010 р- м ] ] 50/41 'Про м@рdмв
ТuюФФ lePuilg' бюаасепнu ryb1FaM па резуrьпйщнщ ю@лftЬ ь al\oшg й, Micr|eф бюdJсепiв у ,муэi 'Кrльйув', нм МФУ вiё 28.t 2,2018р. ]ugl t 76 ,про
ыесм ыiн dо накаэiв МФУ Bid 20,09,2017 р. JY!793 па Bid l4.0].201 1р. М1 l ", яа@з МФУ Bio ] 5.] l .20l8 Уф08 "Змisu ао Прам .маdашя mспорйiв бюdмпвй
lРо2РЩ мiсчевuх бюёмйiв па эвйiв про lx мовмм', нахаэ МФУ вiё 29, ] 2.20]а р. Ml 209 'TIP' dеення змiц ёо ёеаw вфэiв Мiнiсперсйм фiмь yKpoa]|u'',

рiшенм 34 cecil 7 сммм вiё 26,a4.20l9p,

7. Мета бюджетнот програми: Забезпечення diяLtьносmi заклаdiв mа захоdiв в zа,tузi кульmурu i лаuсmецmва

5.

6.

Ео1

ягнення яких с ва
N з/п I_{iль державноi полiтики

l ЗабеЗпечення ефекгивного i цiльового використання вiдповiдних бюджетних коштiв
2

влання utолже,l п ми
N з/п Завдання

пiдтримка та розвиток культурно-освiтнiх заходiв забезпечення своечасного та якiсного технiчного нагляду за будiвництвом та капiтальним
ремонтом' складання i надання кошторисноi, звiтноi, фiнансовоi Документацii, фiнансування установ згiдно iз затвердженими кошторисами,

надання якiсних послуг з централiзованого господарського обслуговування

За



9. Напрями використання бюджетних коштlв: г

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонл Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
розвитку

Усього

2 J 4 5 6

Jабезпечення дiяльностi
tlентоалiзованих блхга,rтеоiй

з49400,00 з49400,00

Усього 349400.00 349400,00

лlк мlсцевих них п що вико о и.

Найменування мiсцевоi /

регiональноi програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

-l
2 _] 4

Усього

10. ik мiсrrевих / пегiональ складi бюджетноТ (грн)

Рез бюджетноТльтативнl показники оюджетноl

N з/п Показник одиниця вимiру джеоело iнформацii загальний фонд Спецiальний фонд Усього
l 2 з 4 5 6

,|

l показники затрат
кiлькiсть установ усього од.

положення

l

у тому числi:

од. 1

середн€ число окладiв (ставок) -
чсъпгп

од.
Штатний розпис

5 5

середн€ число оюrадiв (ставок)

спецiалiстiв
од. 5 5

витрати загuIьного фонду на
забезпечення дiяльностi iнших
культурно-освiтнiх заходiв

тис.грн.
Кошторис на 20l9 piK зi

змiнаrr.rи
з49,4 з49,4

2 показники пDодYкту
кtлькlсть закJIадlв, як1

обслуговуе цеrrтралiзована
6,,хгалтепiя

од. положення 55 55

кiлькiсть особових paxyHKiB ол. Особовi рахунки 185 l85

кiлькiсть складених звiтiв
ппаt li вниками блхгалтеоii

ол. Звiти l 120 l l20



J показники ефективностi

кiлькiсть ycтilнoB, якi обслуговуе
1 працiвник

од.
Положення Д[Iтатний

розпис, статистичЕа
qBiTHicTb

1l 11

кiлькiсть особових paxyHKiB, якi
обслуговус 1 працiвник

од. -зl з7

:ереднi витрати на 1 працiвника тис,грн.
Кошторис на2019 рiкзi
змiнами ДIIтатний розпис,
статистична звiтнigгь

69,9 69,9

4 показники якостl

plBelib виконанЕя по пlдтримц1
га розвитку кульryрно-освiтн ix
заходiв, забезпечення
своечасного та якiсного
гехнiчного нЕгJutду за
булiвництвом та капiтальним

ремонтом, сIO1адання i надання
кошторисноi, звiтноi фiнансовоi
цокументацii; фiнансування
устаЕов згiдно iз затвердженими
кошторисаI4и. надання якiсних
послуг з центаJIiзованого
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Начальник вИдiлу культури
Сновськоi MicbKoT ради

i туризму
a

ПОГОДЖЕЧО,
Нач аль,ниk фiнансового в iлдiлу
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Л.Г. Савченко
(iнiчiми та прiзвише)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докlмент
Наказ вiддiлу культури i тlризму Сновськоi мiськоi ради

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжеry)

/а" rr. M,tf N #"с2

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi мiськоi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

Керiвнuцmво i управлiння у вidповidнiй сферi у Micmax (лtiсmi KueBi), ceJluu4clx, селах,

].

2.

(ктпквк мБ)

кпквк 1010000
(ктпквк мБ)

кпквк 1010160 0111
J. об'еDнанuх mе culbцllx z

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюдкетноi програми)

асигнувань - 235800,00 гривень, у тому числi загаJIьного фонлу - 235800,00 гривень та4. Обсят бюджетних призначень / бюджетних'- спецiального фонду 0 гривень.
ПiДСТаВИ Д,rrЯ ВП<ОПаВНЯ бЮДЖеТНОi ПрОfрам:a]. Конс|пur|rчi, yqpa|Hu, Бюdэ!сеrмuй коdекс yоpallu, ЗУ 'Про мiсцеве саrловряоуаннr., закон yKpal!1! (про
Дерэ!савнuЙ бюажап yKpatцu но 2019 pio Bid 23.1 1,20l8 р, М 2629-14Ц, Наказ Мiнiсперспва фiнонсiв yKPdiHu вid 01.10.20] 0 р. М t t47 (про запверdасенlý
ТuпОВО2О ПеРаiкУ бюdасеlпнllх проzрам па рез))льпопuвнlх показнuкiв iE вuконанм dм мiсцевuх бюduсепiв у zаrузi кДерасавне управлiння, (зi змiнамч вid
22.12.2010 Р. М 1608, Bid 27,09.2012 р. ]'lЭ 10З5), на.аз МФУ Bi' 26.08.201а р. М 8Зб (Ь зхiнамч вid З0.09.20]6 р. М860, вй 28.04,2017 р, М472) (Про dеrцi пuйанм

5- запроваdэюення про4)аjrно-цilьовоzо ейоау смааашя пlа вuконаNlв мiсцевuх бюdr!сепiвr, На<аз МФУ Bid 20.09.2017 р.М7g3 (Ьз iнамхBid 2g.12.20t7р.N l181
'Про заlпверdасенtlя смаdовuх проzраJ|ноi масuфiкацit вuПаmкiв па qеаuпування Mic1|eBlx бюdэ!сепiв'), наказ МФ|У Bio 28.12.20l8p. Ml ]76 "Про внесення змiн ао
НаХаЗiВ МФУ Вiё 20.09.2017 Р, N-.793 lпа Bia ]4.01,20l ]р. ]Фl l", наl<аз МФУ вid ]5.11.2018 М908 "Змiнч dо Пpaаull .rrаdанм поспорпiв бюlжейнчх проzрам Mia|eяllx
бЮdХlСеПiВ Па ЗВiйiв про й вuконанм'|,наказ МФУ Bia 29.12.2018 р. MI209 "Про внесенм злiн dо аеrкlв наказiв Мiнiсперопва фiнансiв yKpaIHu", рiшення 34 cecit 7
сюluкання cqoqcbKol Micb\o't patu Bib 26.04.20l9 року.

lки. на лосягн Lяа
N з/п Щiль державноi полlтики

1

Реалiзацiя державноТ полiтики у сферi культури, туризму, охорони
прав нацiонаJIьних меншин. спецiальноi освiти у сферi культури та
громадян на свободу свiтогляду та вiросповiдання.

культурноТ спадщини, мiжнацiональних вiдносин, релiгii та захисту
мистецтв, а також забезпечення прав нацiона-гtьних меншин, права

7 . Мета бrоджетноI програми Керiвнuцmво i vправлiння у вidповidнiй сферi



8. Завдання бюджетноi програми:
ЗавданняN з/п

1 Забезпечення виконання наданих закоЕодавством повноважень

9 напоями ви истання бюджетних коштiв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонл

у тому числi бюджет

розвитку
Усього

l 2 4 5 6

1

Забезпечення дiяльностi
керiвництва та

управлiння в сферi
культури

235800,00 235800,00

Усього 235800,00 235800,00

i бюджетноiiK мiсцевих / регrональних програм, що я у складl оюджетноr IIроl,рами.

Найменування мiсцевоТ /

регiональноТ пDограми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Усього

10.

бюджетноiльтативн1 показники оюджетно1 прогрirми:

N з/п Показник Одиниця вимiру ,Щжерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 J 4 5 6
,7

1 показники затрат
кlлькlсть штатнLD( одиниць од. Штатний розпис э J

2 показники продyкту
KUIbKlcTb о]риман}D( листlв,
звернень. заяв, скарг. рiшень

од. Реестрачiйнi журнали l 170 1 170

кiлькiсть прийнятrо<
нормативно - правових aKTiB

од. книга наказiв 220 220

кiлькiсть проведених засiдань,
нарад, ceMiHapiB

од.
Протокол и, гrпани рлбiт,

рiшення
96 96



J
показники
ефективностi

кiлькiсть виконанID( листiв,
звернень, заяв, скарг, рiшень

од. Реестрачiйнi журнали l l70 l 170

кiлькiсть прийнятrо<
нормативно - правовrо< aKTiB

на одного ппапiвника
од.

книга наказiв/ Штатний

розпис
7з

витрати на утриманшI однlсl
штатноi одиницi

тис.грн.
Кошторис на 20l9 piK зi

змiнами / Штатний розрис

,l8,6 78,6

4 показники якостr
ввчасно прийнятlо<
нормативно - правовrос aKTiB
iз загальнот кiлькостi

о/о 100 l00

вчасно проведених засiдань,
нарад, ceMiHapiB, сесiЙ

о/о l00 l00

вчасно виконаЕLD(листiв,
звернень, заrIв, скарг, рiшень

о/о 100 l00

Начальник вiддiлу культури i туризму
Сновськоi MicbKoi ради

м. п.

Н.М. Щобненко
(iнiцiа,rи та прiзвище)

Л.Г. Савченко
(iнiчiали та прiзвище)



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

(ваймекуваяня головного розпорядника коmiв мiсцевого бюдхеry)

/С r, ";.{,r'rx Цс)

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кпквк 1000000 Сновськоi MicbKoT
l. (ктпквк мБ)

кпквк 1010000

0824

2,

з.

4.

(ктпквкмБ)

кпквк l0l4040

(ваймеrr}ваняя вiдповiдшьпого виконавця)

Забезпечення diяльносmi музеi:в i вuсmавок

(ктпквкмБ) (кФквк)

обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _ 616600,00 гривень, у тому числi загального фонду - бl2600,00 гривень та спецiального фонду

5.

4000,00 гривень

мФу Bid 29.12.2018 р. NlI209 ',про внесення змiн dо dеякчх наказiв Мiнiспlерспва фiнансiв YKpatHu", РiШеННЯ 34 cecii 7 СКЛuКаННЯ Bid 26,04.2019 Р,

_ меm бюдж€тноi просрамк Ruвченн,l. ,6еDехе нм i вlаlоDuспlJцня лопеDiальноi па o\aoB\oi Flrbпvou- lмученвя lDомаоян Оо цаОбань наttiОвальнОi i
l' cBiпoBoi iспоDuкGwльDNDнda спаолчuнu

Завдан джетноl

(вайменуванш бюлжстЕоi програми)

6. LlшlдeD;'t(аBнolПoЛI.I.ики'нaлuЧд]дýцдд-дДДДUlluxMUб4лql/t@ll'4цrл
Щiль державноi полiтики---' : ;N з/п

l сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фонлiв музетв, органiзачiiвиставок, розповсюдженню краших зрtlзкlв

кiномистецтва, вiдродженню та розвитку народних ремесел, збереженню кУлЪryРНО't'СПаЛЩИНИ

ьного

2 забезпечення захистy об'ектiв культурнот спадщини вiд загрози знищення, руйнувацня або пошкодження

U ня 0ю IUl

N з/п Завдання

1 забезпечення збереження популяризацiя духовного надбання нацli (розвиток lнфра



ми вико ня бюджетних коштiв

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв Загальний фонд Спеuiальний фонд
у тому числi бюджет

Dозвиткч
Усього

l 2 J 4 5 6

l
Забезпечення дiяльностi музеiЪ
для проведення виставок та
екскурсiй

612600,00 4000,00 б l6600,00

Усього бl2600,00 4000,00 616600.00

10. Iерелiк мiсцевих / регiональних програм. що в я у сюlадi бюджетноi програми: н
Найменування мiсцевоi /

регiональноi програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 J 4

Усього

льтативнi показники бюджетноi п и:

N з/п Показник одиниця вимiрч Джерело iнформацiТ загальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 з 4 5 6 7

показники затDат
кlлькlсть установ усього од.

положення
1 l

кrлькrсть музеlв од, l l
середн€ число окладiв (ставок) -
vсього од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

qý 9,5

середне число окладiв (ставок)
кепiвних ппаrliвникiв од. 2 2

:еред{е число окладiв (ставок)
эпецiалiстiв од. 2 2

]ередн€ число окладiв (ставок)
rобiпикiв од. 2ý )ý
"у.

обслуговуючого та технiчного од. з

площа примlщень кв. м
lHBeHTapHa справа

352,з 352,з

утому числl виставкова площа в.м 244,0 244
видатки загального фонлу на
забезпечення лiя пьностi миеiв тис.грн.

Кошторис на 2019 piK зi
змiнами

6|2,6 6|2,6

2 показники пDодYктч
кlлькlсть проведених виставок у од,

20 20

кlлькlсть екскурсlи у музеях ол. l60 l 60,000



кlлькlсть експонатlв - усього тис. од

статистична звlтнlсть

9,5
q5

у тому числi буде експонуватись у
ппянояомч пепiопi

тис. од. l 1,200

кiлькiсть вiдвiдувачiв музеТв осiб 8000,0 2000.0 1 0000,0

утому числl: зареilлlзованими
квитками

осiб 2000,0 2000,0

)езкоштовно осiб 8000"0 8000,0

пла}rовий обсяг доходiв м}ветв тис.грн.
Кошторис на 2019 piK

4,0 4,0

у юму числl доходи вlд реалlзацll
квиткiв

тис.грн. 4,0 4,0

кiлькiсть реалiзованих квиткlв шт. статистична звiтнiсть 2000 2000

J показники ефеIсгивностi

середня BapTicTb одного квитка грн.

Кошторис на 2019 piк
(спецiальний фонд)
/статистична звiтнigгь
(кiлькiсть реалiзованих квиткiв

2,0 2,0

середнl виlрати на одного
вiдвiдувача

грн.

(ошторис на 2019 piк зi
lмiнами (зага.ttьний,

:пецiальний фонл) /

]татистична звiтнiсть
'ri пrкiстк пi пяi швасiв мvзетв)

76,6 )n 6|"7

4 показники якостl
динамiка збiльшення виставок у
плановому перiодi вiдповiдно до

фактичного показника попереднього
о/о l1.1 11_1

динамiка збiльшення вiдвiдувачiв у
плановому перiодi вiдповiдно до

фактичного показника попереднього
|.7 l5,5 -) ,t

динамiка збiльшення задiяних
виставкових площ у плановому
перiодi вiдповiдно до фактичного
ппkя?uик, попепелнього пепiолv

% 0 0

Начальник вiллiлу культури
СновськоТ MicbKoT ради

1 туризму

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу
CHoBcbKoi MicbKoT рали

дата погодження /о. О 5 ,.42 /9

Н.М..Щобненко
(iнiшiми та прiзвище)

Л.Г. Савченко

м.п

(iвiцiши та прiзвяце)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий док}мент
Наказ вiддiлу кульJурg i туризму Сновськоi MicbKoi ради

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжеry)

/е /'l 'flcz/E N z/a

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

забезпечення diялlьносmi бiблiоmек

l.

2.

аJ.

4.

(ктпквк мБ)

кпквк 1010000
(ктпквкмБ)

кпквк 10140з0 0824

5.

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюддетноi програми)

Обсяг бюджетпих призцачець / бюд2r<епrsх аацrяr"ваЕъ - 2740600,00 гривеlrь, у тому .мслi загальною фондi - 2695600,00 гривень та
спецiалыrого фовду _ 45000,00 гривень.

ГIiдстави для викоПаЕЕя бюдкgгЕоi пр оrрам]?; Конспlлltlуцi, Ухраlнц Бюdlсепнuй коdеr.с, ЗЗакон УrФа[нх (Про ДерrЕавнй бюdrюеп yQpail1| на 2О] 9 pio, вid
2З.1].20]8 р. М 2629,УIП, наkсз мФУ вid 26.О8.20]4 р. ]\Ь 8Зб (iз змiналч вid 30.0g.2o]6 р. М860, Bid 28.О4.2017 р. М472) хПро d.qкi пu]панш заrlроваddсенш проzрамно-
цiльово2о меlпоdу смйанн,lпа BllxoHaHM мiсцевllх бюdr!сепiФ, Наксlз МФУ вid 20,09.2017 р. N979З (iз эмiнамll sid 29,12.2017 р, N I181 ''Про юпверdменм а<лidовlа
проzрамноi ма.7lфiкацil вйа]пкiв па хреdul уваьllя jаiсцевй бюdэ!селпiв'), Спiльнuй на<аз Мiнфiну па MiIlgлbllwu вid 01.10.2010 р. J\b 1] 50/4 t 'Про мпвефgсенt!я

внесенм змiн dо наказiв МФУ вй 20.09.2017 Р. м793 лпа вiё 14.01.201Ip. J'lbI I", наказ МФУ Bit 15.] 1.20t8 N908 "Злiнч do Правlл склаdанtý паспорпiв бюd*сеmнlд
проzрам -uiсцевut бюЙЕепiв па звiпiв про aх sl!kоNанм", наказ мФУ Вй 29.t2.2018 р, М1209 "Про внесенн, euiB ао ёеякl)а нахазiв Мiнiсперспва фiнансiв yоpaiHu'',
рiшення З4 cecii 7 смuкання cNoqcb\ot Micb\oi раdч 26.04.2а 19 року.

л, жавно1 полlти а н я х сппямована бrп
N з/п l]iль державноi полiтики

i Сприяння централiзованому комплектуванню та використанЕю бiблiотБчних фондiв

Мета бюджетноi програми:
7.

бiблiоmекаtttu



Завдання бюджетноi

виконанням

S Наппями Rикопистання юджетних коштlв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджет

розвитку
Усього

1 2 J 4 5 6

1

забезпеченrrя

дiяльностi бiблiотек
дJUI задоволення потреб
громадяЕ та зберiгання
бiблiотечних фондiв

2695600,00 45000,00 2740600,00

Усього 2695600,00 45000,00 2740600,00

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, що вцконуються у сшад, оюд

Найменування мiсцевоТ /

регiональноТ програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4

Усього

iбю о1 (грн)

Ре льтативнl показники 0юджетно и

N з/п Показник Одиниця вимiру ,Щжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 J 4 5 6
,7

1 показники затDат

кiлькiсть установ (бiблiотек) од.
положення

2 2

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 20 20

середн€ число окJIадrв
(ставок) - усього

од. 36,0 36,0



2 2середЕс число окJIадiв
(ставок) KepiBHroc

ппацiвникiв

од.

Штатний розпис,
статистиЕIна звiтнiсть

2,7,5 2,7,5середне число окJIадlв
(ставок) спецiалiстiв

од.

4 4середне число окладlв
(ставок) робiтникiв

од.

эередн€ число окладiв
(ставок) обслуговуючого та

гехнiчного персонапу

од. 15 ?5

2 показники продукту
10,9 l0,9

число читачв тис. осiб

статистична звiтнiсть

167,800 l67,800
бiблiотечний фонд тис. прим.

бiблiотечний фонл тис. грн. |228,968 1228,968

1,200 1,800 з,000поповненнrI бiблiотечного
фонлч

тис. прим.

30,000 45,000 75,000поповненнrI бiблiотечного

фонДУ
тис. грн.

6,000 6,000списанIuI бiблiотечного

Фонду
тис. прим.

7,200
,7,200

списання бiблiотечного
rЬонлч

тис. грн.

кrлькlсть книговидач тис.екземIrп. 22\,з 22|,з

J
llUltalJ.trIrпrr

8047кiлькiсть книговидач на

одного працiвника
(ставку) ол.

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть книговидач)
/Штатний розпис (серелне

число окJIадiв (ставок)

спечiалiстiв)

8047

4,1 251.,4серелнi затрати на

обс.lryговуван}ul одного
читача

грн.

Кошторис на 2019 piK зi
змiнами (загальний фонд,
спецiальний бонл)
/статистична звiтнiсть
(число читачiв)

24,],з



середнi витрати Еа
ГIридбаЕня одного
прIд\4iрIrика книжок

грн.

статистична звiтнiсть
(поповнення бiблiотечного

фонду тис.грн.)
/статистична звiтнiсть
(поповнення бiблiотечного

фонду тис.пршrл.)

25,0 25,0 25,0

4 показники якостr
динамiка поповненIuI
бiблiотечного фонду в

плаЕовому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покzвника попереднього
прпiпro

оh -67,5 бз,з -з7,5

динамiка збiльшеrяя
кiлькостi книговидач у
ImaEoBoI\{y перiолi
вiдповiдно до фактичного
покчвника попередЕього
папiпп

%

--1t,l l l

€}ryчý
9\

\{]
о\Начальник вiддiлry культури i ryризму

Сновськоi MicbKoi ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу Л.Г. Савченко

(iнiчiали та прiзвище)

ffrTl,^iirl;;



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

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюддеry)

/2 з' .я{2$ N ё/{)

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
1. (ктпквк мБ)

кпквк 1010000

(найменування головного розпорядника)

2.

J.

(ктпквк мБ)

кпквк 1011100

Вiддiл куль CHoBcbKoi MicbKoi
(найменувангя вiдповiдального виконавця)

Наdання спецiальноt ocBimu 1пколамll есmеmuчноZо вuховання (музuчнllJvllt, хуdоэtснiмu,
0960

хор е оzрафiчнuл,tu, mе аmральнLlлllt, хоровu]rtu, мuсmецькuл,tu)

4.

5.

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюдltетноi програми)

Обсл бюджgгцrл< Призпачеrъ / бюджетrr.D( асипqъмь - З l З0900,00 грвев, У тому,шслi загаlъяого фонду - З038400,00 гривець та

спеuiа.lъного фопдl - 92500,00 гривень.

Пiдстави для вшtоНання бюджетноi цr оIраNrЦ:. Конспuпуцi' Украtнц БюdхепнllЙ коЬекс, ЗЗакон ynpatтu (Про Дерr!савнu бюdасеп yllpaiйu на 20]9 pitl вid

2з,11_2018р.м2629-lл,наказмФуBid26.08.20!4р,м8зб(iззмiнамчBidз0.09_2016р.м860,вid28,04.2017р.М472)аПроdеякiпumамазапровЙrоевняпроzрамно,
цkьовоzо мепоф смйання па вuконмня мiсцевlц бюаэ!селпiвr, На,.аз МФУ вЬ 20.09.2017 р. М793 (iз змiналlч вid 29,12.20]7 р. М 1l81 "Про эапверdэlсення емйовu,
про2рамно:i маффiкоцii вйапкiв па креduпryванrlя мiсче&Е бюdgсепiв"), Спiльнu Hara| Мiнфiну па Мiнlgльллwu Bid О1- ]0.2010 р. М l150/4l "Про запверdrсенн,

внесенl!я зJriн dо накаэiВ МФУ Bi' 20.og.20l7 р. ]ф7g3 па вid I4.01.201lp. м11", наказ МФУ вid 15. t r.2018 м908 "змiнч dо Праdп асааааны паспорйiв бюOхФепнuх

проzрам мiсчевllх бюdасапiв lпа звiпiв про а вuконання", наказ МФУ Bid 29.t2.2018 р. ]h|2Og "Про внесенl!я зJпiн dо dеяю!х наRазiв Мiнiсперспва фiнансiв yKpatq1|",

pimeqq 34 cecit 7 cqllxaHlq новсъко| MicbKot рйч вй 26.04-2019 р.

6 Ттiпi пепrrсярrrrrт гтппiтт,ттсrл ня посягнення яких сппямована о1

N з/п I]iль державноТ полiтики

1 Створення умов для розвитку позашкiльноi мистецькоi освiти

7, Мета бюджетноi програми Духовне mа есmеmuчне вuховання dimей mа молОOi



8. Завдання бюджетноi програми:

N з/п Завдання
1 забезпечення надання початковот музичноi, хореографiчноi освiти, з образотворчого мистецтва та хyдожнього

На и викOриL,,r,ання Uюджетних коштlв: н

N з/п
Напрями використаннjI

бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

розвиткY
Усього

l 2 1 4 5 6

1

Надання початковоi
музичноi,
хореографiчноi освiти

3038400,00 92500,00 3 130900,00

Усього 3038400,00 92500,00 3130900.00

iK мiСцевих / регiональних програNI, що виконуються у складi бюджетноi програми:
Найменування мiсцевоТ /

регiональноТ програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Усього

грн)

бю

10.

льтативнi показники бюджетноi про

Штатни й розпис, cTaTl.rcTиtIHa

звiтнiсть

Одиниця вимi iнформацii Спецiа_lrьний фонд

кlлькlсть установ усього

у тому числl:

середнс число окладlв

середн€ число окJIадIв
(ставок) керiвних

середн€ число окJIадlв
ставок) педагогiчного

число окладlв
ставок) спеuiалiстiв



середнс число окладlв
(ставок) ообiтникiв

од. 2 2

эередне число окJIадв

icTaBoK) обслryговl,rочого та

гехнiчного персонапу
од. 4,5 4,5

KUIbKlcTb вrддшIень
(фортепiано, народнi
iнстпrrьленти Torrro)

од.
Статистична звiтнiсть, тарифiкацiя

7
,7

кlлькlсть класв од. 22 22

видатки на отриманнrI освiти
v школах естетиtIного
виховання

тис.грн. Кошторис на 2019 piK зi змiна:rли 30з8,4 q?ý 31з0,9

у ToIury числi гIJIата за
навчаннrI у школах
естетичного вихованIUI

тис.грн. Банкiвськi виписки 92,0 92,0

2 показники продуктy
середнrI кlлькlсть )лIнlв, якl
отримують ocBiry у школах
естетиlIного BI,D(OBaHIUI, -

всього

осiб

Накази по.ЩМШ

l85 185

середнrI кiлькiсть 5rчнiв,
звiльненю< вiд плати за
навчаннjI

осiб 56 56

J
показники
рйеrс,гrтп,тrостi

кlлькlсть }л{нш на одну
педагогiчну ставку

осiб

Накази по,ЩМШ (серелня

кiлькiсть 1"rHiB - всього) лlIтатний

розпис, статистиtIна звiтнiсть
(середне число окладiв (ставок)

педагогiчного персонапу)

кlлькlсть дlто-днrв од. статистична звiтнiсть 368l5 з6815

витрати на навчаннrI одного

уrня. який отриму€ ocBiry в

школах естетичного
вихованнr|

грн.

Кошторис на 2019 piK зi змiнами
(зальний, спечiальний фонд)
/Накщи по ДМШ (серелня

кiлькiсть 1^rHiB - всього)

1642з,8 500,0 1692з,8

у тому числl за рахунок
tulати за навчаннrI у школах
естетичного вихованнrI

грн.

Банкiвськi виписки /Накази по

ДМШ (серелня кЙькiсть y^lHiB -

всього)

497,з 497,з



4 показники якостl
KL,IbKlcTb днrв вlдвlдlваннrl
1пrruтми шкiл естgтиtlного
вихованIUI

днlв навчальнi плани 199 199

динамrка збrльшення
кiлькостi yrHiB, якi
отрI,п,{ують ocBiry у школах
естетиЕIного BI.D(OBaшUI у
IIлановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
пок€lзника попер еднього
пепiпro

%

вiдсоток обсяry ппати за
навчаншI у школ:lх
естетичного BLD(OBaHIUI в
загапьЕому обсязi видаткiв
на отриманнrI освiти у
зазначенID( школzrх

%

,€ffi l l ":-_,

2,9 2,9

Начальник вiддiлу культури
Сновськоi MicbKoi ради

ПОГОДЖЕНО:

i туризму
;,/

,ý

Начальник фiнансового вiддilry Л.Г. Савченко
(iнiцiали та прiзвище)


