
укрдiнд
СНОВСЬКА NIIСЬКА РАДА

ВIДЛIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМ

Наказ ЛЪ 4б

по вiддiлу культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
вiд 31травня 2019 року

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетпих програм мiського
бюджету на 2019 piK

ВiдповiднО дО пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, наказу

MiHicTepcTBa фiнансiв Украi'rла вiд 26.08.20|4 р. JФ 836 кПро деякi пи:гання

запроваДження прогрilмнg-цiлъового методу скJIаданнJI та виконаншI мiсцевих

бrоджетiв> 1у релакuii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв YKpair*T вiд 29 грулня

2018 року lrгэ-tiоя1, заре€стров€tного 
" 

йi"icrepcTBi юстицii УкраIни 10.09.2014

р. JФ r tозzzsвВО (зi ,Йirrur";,спiльного розпорядженIUI голiв обласноi рад вiд

bo.os.zOl9 р. Ng44 кПро видiленrш коштiв>, рiшення виконавчого KoMiTeTy

Сновсъкоi MicbKoi ради вiд 23.05.2019 року Ng 54

НдКАЗУЮ:
ВнестИ змiни до пастrорту бюддетноi програми мiського бюджету на

20|9 piK виклавши його в новiй редакцii, що додilються, а саме за:

КIIКВК Назва бюджетноi програми
1014082 ЗабезпеЧенtя дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв,

цекгрЬ дозвiлля та irшrих клубнюr закладiв

,Щодаток: на 2 арк. у 1 гlрим

Начальник вiддiлу кулътури 1

CHoBcbKoi MicbKoi ради Н.М. ,Щобненко



кпквк 1000000

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi рали

(найменуванш головпого розпорядппка коштiв мiсцевого бюджиу)

N

Вiллiл культлти i тyризму Сновськоi MicbKoi ради
1.

5.

(ктпквк мБ)

кпквк 1010000

(найменуванм lоловного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
2.

4- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 123000,00 гривень, у тому числi загального фонлу - 123000,00 гривень та спецiального фонду

(ктпквк мБ) (кФквк) (ваймепуванш бю,чжопоi програми)
0829

(яайменувапm вiдповiдuьного виковавця)

IHtui замаOu mа захоdu в zалузi кульmурu i мuсmецmва

ПйставИдлrIвиконаlIЕJlбюджетноiпрогрttп4и: КонсmumуцiяУkраiнu,Бюdэrеmнuйкоdекс,ЗаконУкраiнu<Про!ерхавнuйбюdэсепУкраtнuна2019рiк>вid23,11.2018

р. М 2629-VIП, наказ МФУ Bid 26.08,2014 р. NЬ 836 (iз змiнамч Bid 30.09.20]6 р. Nэ860, вid 28.04.2017 р. !Ф472) кПро dеякi пumання запроваёження проzрамно-цiльовоzо меmоф

вudаmкiв tпа креdumуванttя мiсцеаlх бюёэсеmiв"), Спiльнuй наказ Мiнфiну mа Мiнt(ульmурч Bid 01.10.2010 р. м 1150/41 "Про запверdэlсення Тuповоzо перелiку бюdхеmнuх

про?рш mа реЗульпаmusнча поксlзнuкiв ii вuконанr!я dля мiсцевuх бюdжеmiв у 2ацузi "Кульtпура", наказ МФУ Bid 28.12.20I8p. MI 176 "Про внесення змiн dо наказiв МФУ Bid

М44 ,,Про вudiлення кошmiв", рiurення вuконавчоzо комimеmу CHoBcbKoi MicbKoi раdu Bid 23.05.2019 роry М 54

7.

8.

Мета бюджsтЕоi програN{и: Забезпечення diмьносmi заклаdiв mа змоdiв в zалузi tqльmуоu i мuсmеumва

завданrш бюджетноi

(KTIIкBK мБ)

кпквк 1014082

на досягнення яких
l полlтики

ОрганiзацiЯ проведеншt фестивалiв, KoHKypciB, оглядiв аN.{аторського мистецтва ХУдожЕьоi творчостi, виставок народЕих ремесел та iнших зЕ!ходlв з

питань, що належать до повновzDкgнб giд,цiJry кул

N з/п Завдання

1 забезпечецня iнформування i задоволення творчих потреб iHTepeciB громаJIяIL ix естетичне виховttння, розвиток та збагачення д}ховtIого потенцiалу

2 Проведенrrя фестивалю дитячоТ творчостi <<Обдарованi дiти Сновщини>>

J проведення рок-фестивалю

9. ми ння бюд2lсстних коrrrгiв :

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фовд Спеuiальний фонл

у тому числi бюджет
Dозвижч

Усього

l з 4 5 6

l
Проведення культурно-
мистецьких заходiв

l00000 l00000



2

Проведенrrя фестивалю
дитячоi творчостi
<<Обдарованi дiти
Сновщини>>

20000 20000

3 проведення рок-фестиватпо 3000 3000

Усього 123000 l23000

l0.

бюджетноi

лiк мiсцевих / що ються ч складi бюджетноi п

Наймен}ъання мiсцевоi /
оегiона,ъноi пDогрzrми

Загмьний фонд Спецiшьний фонд Усього

l 2 J 4

Усього

N з/п Показник Олиниця вимiру Пжепело iHtbonMaпii загальний фоrц спепiальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7

показники затDат
видатки загального фондl на
проведення культурно-мистецьких
захопiв

тис.грн. Кошторис на 2019 piK 100,0 100,0

2 покдзники пDолчlстч
кiлькiсть заходiв - усьок) од. |2 12

r' тоW числl кlлькlсть:

tlестивалiв од. l
KoHKvDclB од. рiшенrrя cecii
гворчих вечорiв од.

<iлькiсть iнших кульцрпо-освiтнlх
rочппiп /ппmя ппi пеТ\

од. 9 9

з показники ефекгивностi
:ереднi витрати на проведенЕя
)дного зtlходу - всього

тис.грtt.
Кошторис на 2019 рiкДIпан заходiв

будинка культури, рiшеня cecii
8,3 8.3

/ тому числ1 середнl витрати:

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

фестивалiв) / Гfпап заходiв будинка
культури (кiлькiсть фесrивалiв)

б0,0 60,0

на один конк}рс тис.грн.
Коurторис свят (витрати Еа проведення

кокурсу / fIлан заходiв будинка
культ}?и (кiлькiсть KoHKypciB)

7,0 7,0

на один творчии вечlр тис.грн.

Кошторис свят (витрати на проведення

творчих вечорiв) / План заходiв
будинка кульryри (кiлькiсть творчих

вечорiв)

6,0 6,0



Кошторис свят (витрати на проведення

iнших культурно-освiтних зоходiв) /

fIлан заходiв булинка культури
(кiлькiсть iнших культурно-освiтних

зоходiв)

i витрати на один l нший
культурно-освiтнlй захlд

заходlв у плановому перrод1

вiдповiдно до факгичного покzlзника

Завдання 2 Проведення фестивалю дитячоi <<обдаоованi дiти Сновщини>>

спiльне розпорядження голiв обласноi

державноi адмiнiстраuii та обласноi

ради вiд 08.02.2019р. Nв9,,Про
видiлення коштiв", рiшення

виконавчого KoMiTeTy CHoBcbKoi

Micbкoi ради вiд 19.02.2019 року N9 i5

запlльного фонду на

роведення фестивалю дитячоi
ворчостi <<Обдарованi дiти

Гlлан заходiв будинка кульryри,

рiшення виконавчого комiтсгу
CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд 19.02.2019

державноi адмiнiстрацii та обласноi

рали вiд 08.02.2019р. М9,,Про
видiлення коштiв", рiшення

виконавчою ком iтегу CHoBcbKoi

MicbKoi ради вiл 19.02.2019 року JФ

15ДIлан заходiв булинка культури,

рiшення виконавчого KoMiTeTy

витрати на проведення
одною заходу - всього

Кошторис свят (витрати Еа проведеЕня

фесгивалiв) / fIлан заходiв будинка
культури (кiлькiсть фестивалiв)

Завдання 3 П

спiльне розпорядження голiв обласноi

державноi адмiнiстрацii та обласноi

рали вiл 06.05.2019р. NФ4 ,,Про
видiлення коштiв", рiшенпя

виконавчого KoMiTeTy CHoBcbKoi
MicbKoi ради вiд 23.05.2019 року J,(! 54

ки заг€rльного фонлу на

рlшоЕня виконавчого KoMlTeTy
Г,,а-аtипi rriarvni попu оiп 

'2 
л{ ')пlо



спiльне розпорядження голiв обласноi

державноi адмiнiстрацii та обласноi

рали вiд 06.05.2019р. NФ4 ,,Про
видiлення коштiв", рiшення

виконавчого KoMiTeTy CHoBcbKoi

MicbKoi ради вiд 2З.05.2019 року J\b

54[[Iлаtl заходiв будинка культ}ри,

рiшен ня виконавчого комiтgгу
CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд 23.05.2019

соредн1 в}fтрати на проведення

Кошторис свят (витрати на проведенш{

фестивалiв) / fIпан заходiв будиЕка
культури (кiлькiсть фестивмiв)

Нача:ьник вiддiJry культури i тlризму
cнoBcbкol Mtcbкol ради

i.KprcP.

Н.М. Щобненко
(iЕiцiщи та прiзвище)

Л.Г. Сазченко
(iпiчiuи m прЬвище)
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