
укрдiнл
СНОВСЪКА MICьKA РАДЛ

ВIДДIЛ К]/ЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
Наказ J\ъ 35

по вiддiлу кулътури i туризму СновськоТ Micblcoi радивiд 25 квiтня 2019 року

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

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08 ,20L4 р. Ns 836 кГiро деякi питання
запровадження програмно-цiльового методу скJIадання та виконання мiсttевих
бюджетiв> (у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнаноiв Украiни вiд 29 грулня
2018 року N9 1209), зареестрованого в MiHicTepcTBi юст1,Iцii Украiни 10.09.20|4
р. }Is 1103/25880 (зi змiнами) спiльне розпорядження .oni" Чернiгiвсъкоi
обласнот державноi адмiнiстрацiт та Чернiгiвсъкот обласноi радр{ вiд
08.04.2019 р. }lb28 <ПрО видiленНя коштiв>, рiшення виконавчого KoMiTeTy
CHoBcbKoi MicbKoT ради вiд 16.04.2019 року М42,

НАКАЗУЮ:
ВнестИ змiнИ до паспОрту бюдЖетноi програми мiського бюджету на

2019 piK виклавши ik в новiй редакцii, що додаються, а саме за.

КIIКВК [Iазва бюджетноТ програми
1014060 Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв,

центрiв дозвiлля та iншlж клубних закладiв

Додаток: на2 арк. у 1прим

Начальник вiддiлУ культури i туризмi ',,:;'CHoBcbKoi MicbKoi ради trfrV Н,М. .Щобненко



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

(яайменуванвя головrого розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoT ради
(наймеrqвавм гоповного розпоряднжа)

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoi ради
(наймеtryвавня вiдповiдшьного викопавця)

Забезпечення disьlьносmi палацiв i буduнкiв kульmурu, tслубiв, ценmрiв dозвiлля mа i+Luux

клубнLй заклаdiв

1. (ктпквк мБ)

кпквк l010000
2.

з.

(ктпквк мБ)

кIIквк 10l4060 0828

(ктпквк мБ) (кФквк) (наймеrтуъаввя бюджетноi програми)

о Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4698700,00 гривень, у тому числi загального фонду - 445З700,00 гривень та
" спецiального фонлу - 245000,00 гривень.

Пiдстави дпя виконання бюджетноi програми: Консmutпуцiя YKpaiHu, Бюdсtсеtпнuй KodeKc, ЗЗакон YKpatHu кПро,Щерасавнuй бюdжеm YKpatHu на 2019 piK> вid
23.1 1.2018 р. Ns 2629-VIIL наказ МФУ вid 26.08.20]4 р. Nэ 836 (iз змiналlu вid 30.09.20lб р. ]|b860, Bid 28.04.2017 р. No472) <Про dеякi пumаннязапроваёэюення

пра2рамно-цiльовоео меmоdу склаdання mа вuконання мiсцевuх бюdасеmiв>, Наказ МФУ Bid 20.09.2017 р, М793 (iз змiнамu Bid 29.12.20l7 р. Nе I l8l "Про
заmверDасення склаdовuх проzрамноi класuфiкацii вudаtпкiв mа креdutпування мiсцевuх бюdэlсеmiв"), Спiпьнuй наказ Мiнфiну tпа Мiнкульmурu вid 01.I0.2010 р. М

5. It50/41 "прозапверёлсеннятuповоzоперелiкубюdэtсеmнчхпроzрачmарезульmапuвнltхпоказнuкiвiiвuконанняёлямiсцевuхбюdасеmiву2алрi"кульmура",наказ
МФУ Bid 28.l2.2018p. lФl l76 "Про внесення змiн dо накаэiв МФУ Bid 20.09.2017 р. Nb793 mа Bid l4.01,20I Ip. 1Ф1 l', наказ МФУ Bid l5. ] 1.20l8 Np908 "Злliнu dо Правuл

смаdання паспорmiв бюdэrсеmнuх про2рам мiсцевuх бюdэlсепiв mа звimiв про Lx вuконання", наказ МФУ Bid 29.12,2018 р, NeI209 "Про внесення змiн do dеякtlх наказiв

Мiнiсmерсmва фiнансiв YKpa|Hu", спiльне розпоряdэюення zолiв обласноi' dерлсавноi' аdмiнiсtпрацit mа обласноl раdu Bid 08.04.2019р. No28 ,,Про вudiлення ко.umiв",

оiurcння вuконавцо2о комimеmч JФ 42 вid I6.04,2019 о.

7. Мета бюджетноТ програм п: Наdqння послуz з орzанiзаuii'кульmурноео dозвiJLпя населення

8. Завда бюджетнот

Цiль l полlтики

Створення умов дJIя розвитку ycix видiв аматорського мистецтва, художньоТ творчостi, а також для органiзацiТ змiстовного культУрноГо

дозвiлля населення. здоб\rггя освiти у сферi культури i мистецтва

ння
N з/п Завдання

I забезпечення органiзацii культyрного дозвiлля населення i змiцнення культурних традицiй
2 покращенняматерiаJlьно-технiчЕоiбазизакладiвкyльтyринавиконаннядорученьвиборцiв депутатами обласноiрадиу20l9роui

9. ви бюлжgгних коштiв:

N зiп
Напрями використzrння

бюджgгних коштiв
Загаrrьний фонд Спечiальний фонл

у тому числi бюджgг
розвитку

Усього

l 2 з 4 5 6



забезпечення
дiяльностi палацiв i
булинкiв культури,
клубiв, центрiв
дозвiлля та iнших
шrубних закладiв, якi
забезпечують
органiзацiю
культурного дозвiлля
населення

4з86700 245000 46з1700

2

Покращення
матерiально-технiчноi
бази зактrадiв культури
на виконання доручень
виборчiв депутатами
обласноТ ради у 2019

роцi

67000 67000

Усього 4453700 245000 0 4698700

10 лiк мiсцевих / Dегiональних пDограм" що викоtlуються у скпадl 0юджетноl програми:
Найменуваrrrrя мiсцевоi /

оегiональноi пDогDами
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 J 4

Усього

(грн)

11. льтативнl показники бюджетноi програми
N з/п Показник одиниця вимiрч Джерело iнформацiТ загальний фонд спецiальний фонд Усього

2 ] 4 5 6 7

Завдання l Забезпечення органiзацii культурного дозвiлля населення i змiцнення культУрних традI цlи
показники затрат
кlлькlсть установ усього од

положення

]б 26

/ тому числl:

]удинкlв культури ол_ 9.0 q0

)ереднс число окладlв

.ставок) - усього
од

Штатниl':i розпис,
статистична звiтнiсть

6] )ý бз.25

середне число окладlв

(ставок) керiвних
працiвникiв

ол. ]l 2l

]ереднс число окладlв
.ставок) спецiалiстiв

од. l9.25 l9.25

]ереднс число окладlв
|ставок) робiтникiв

од. )



середнс число окладiв (ставок)
обслуговуючого та TexHi чного
персонаJIу

од. 2| 2l

видатки загаль1,1ого фонду на

забезпечення дiяльностi
палаuiв. булинкiв кульryри.
клубiв та iнших закладiв
клубного типу

тис. грн. Кошторис на 20l9 piK 4з86,1 245.0 46з1,7

2 показники пDодчктч

кlлькlсть вlдвlдувачlв _ усього осiб

статистична звiтнiсть. план

l58l25 l l875 l 70000

у тому числl:

за реzrлlзованими квитками осiб 1t875 1 l875

безкоштовно осiб роботи РБК l 58 125 l58l25
кIлькlсть зalходlв, якl
забезпеч}rоть органiзаuiю
культурного дозвiлля
населення

од. з200 3200

плановии оосяг доходlв тис. грн Кошторис на 20l9 piK 245,0 245,0

у тому числl доходи вlд

реitлlзацlI квиткlв
тис. грн Банкiвська квитанцiя 95,0 95,0

кiлькiсть рсалiзованих квиткiв пIт_
Видаткова накладна, звiт

касира
1I875 ll875

J показники ефективностi

середня вартIсть одного квитка грн
Банкiвська квитанцiя/
вилаткова наклална

8 8

середн1 витрати на одного
вiдвiдувача

грн.

Кошюрис зi змiнами на 20l9
piK (загальний, спецiальний

фонд) / Статистична
звiтнiсть, план роботи РБК

(кiлькiсть вiдвiдувачiв -

усього)

27,7 20,6 27,2

середнl витрати на проведення
одного заходу

грн.

Кошторис зi змiнами на 2019
piK (загальний, спецiальний

фонл)/ Статистична
звiтнiсть, плая роботи РБК

(кiлькiсть заходiв, якi
забезпечують органiзацiю

культ}рного дозвiлля
населення)

l з70,8 1370,8

4 показники якостl
динамiка збiльшення
вiдвiдувачiв у плановому
перiодi вiдповiдно до

факгичного покzlзника
попереднього перiолу

-2|,7 -з,9



Завдання2Покращенняматерiально-технiчноiбазизакладiвкультуринавиконаннядорученьвиборчiв деп}"татами обласноТрадиу2019рочr

l показники затрат

Обсяг видаткiв, сIrрямова}lих

на покрашення vаtерiально-
гехнiчноi бази закладiв
культури

тис. грн

9l ll]lbIlU IJUJl IUря]щýння l UJllE

об:lасlrоТ державноТ
адм i lr ic-tpauiT та обласноi

ради вiд 08.04.20l9p. Nl28

,,Про видiлення коштiв",

рiшення sиконавчого
KoMiTery Nч 42 вiд 16.04.20|9

67,0 67,0

2 показники пполчк,гч

кiлькiсть об"екгiв на якi
плануеться покращення
матерiально-технiчноi бази

спlльне розпоряддення голlв
обласноi державноi

адмiнiстрацii та обласноi

рали вiл 08.04.20l9p. Nч28

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTeTy Nэ 42 вtд | 6.04,20 l 9

]п 2,0

1 показники ефективностi

Середнi виlрати спрямованих
на lоб'скг, для покращен}uI

матерiально-технiчноТ бази
тис. грн.

спlльне розпорядження голlв
обласноТ державноТ

адмiнiстрацii та обласноi

рми вiл 08.04.2019р. J',l!28

,,Про вилiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTery Nэ 42 вiд 16.04.2019

?з5 зз.5

4 показники якостl
питома вага кiлькостi об'скгtв
на якi плануеться покращеншl
матерiально-технiчноТ бази
закладiв культури на
виконання доручень виборuiв

пбпягцпi папи

l5 l5

Начальник вiддiлу культури i туризму
СновськоТ Micbкoi ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу
СновськоТ MicbKoT ради

Датапогодже"r" 
y'S16; t7. /z-'l9

Н.М. Добненко
(iнiчiши та прiзвище)

Л.Г. Савченко
(пiдпис) (lвlцlши та прlзвище)

м.п


