
укрдiнд
СНОВСЬМ MICьKA РАДЛ

вlддlл к},JIьт,ури l 1,уризму
Н*каз ЛЪ 47

по вiддiлу культури i т,чризму CHoBcbKoi MicbKoT радt*вiд 10 червня 2019 року

IIро внесеЕпя змiн до паспOртiв
бюджетншх програм мiського
бюлжету на 2019 piK

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украitrи, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2аТ4 р. JФ 8Зб кПро деякi питан}uI
ЗаПРОВ адкення прогр амно-цiль ов ого методу складаннrI та в икон;шня мiсцевих
бюджетiв> (у редакцiТ наказу N{iHicTepcTBa фiнансiв YKpair*l вiд 29 rрудlля
2018 року Nq 1209), заре€строваного в IV{iHicTepcTBi юстицii Украiни 10.09,2014
Р. Ns 110З/25880 (зi змiнами), рiшенrrя 35 cecii 7 скликанrrя MicbKoi ради вiд
З0,05.2019 року Ns 7-35IVII ,,ГIро BHeceHIuI змiн до рiшення Сновськоi MicbKoi
ради ьiц2|.l2.2аl8 р. Jtlэ2l-ЗO/vП ,,Про MicbKlй бюджет на 2019 piK"

НАКАЗУ}о:

ВНеСТИ Змiни до паспортiв бюджетних програм мiсъкого бюджету на
20|9 piK виклавши ix в новiй редакцit, що додrIютъся, а саме за.

кпквк Назва бюджетноТ програм1,1
1014060

Забезпечен}UI дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв, центрiв дозвiлля
та iлrшшх клубних закладiв

Н.М. flобненко



кпквк 1000000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму СновськоТ мiськоi ради

(найменlвання головвого розпорядЕика коштiв мiсцевого бюджеry)

,ic,oб 
"toi_g N ??

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

Вiддiл куJlьтури i туризму СновськоТ MicbKoT ради
(Еайменуsшш головного розпорядвика)

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoT ради

0828

1.

2.

(ктпI(BкмБ)

кпквк 1010000
(ктIIквк мБ)

кпквк l0l4060

(наймеЕрщц вiшовiдшьного впконавця)

Забезпечення diяльносmi псиацiв i буduнкiв кульmурu, клубiв, ценmрiв dозвiлля лпа iчutllx
клубнuх заtашdiв

4.

5.

(ктпквкмБ) (кФквк) (наймеrryвання бюджФяоi програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асцгнувань - 4940100,00 гривень, у тому числi загального фонду - 4695 100,00 гривень та
спецiального фонду - 245000,00 гривень.

ПiДСТаВИ ДЛЯ ВИКОНаННя бЮджетнОi програми: Конспumlцiя YKpatHu, Бюdlсеrпнuй коdекс, ЗЗакон Украiнч кПро !ержавнuй бюdэюеп YKpatHu на 2019 piK> Bid
23,I 1,20I8 р. Ns 2629-VIII, наказ МФУ Bid 26.08.2014 р. No 836 (iз змiнамu Bid 30.09.20lб р. No860, Bid 28.04.2017 р. Ne472) кПро dеякi пumання запроваduсення
проzраuно-цiльовоео меmоdу склаdання mа вuконання мiсцевlм бюdжеmiв>, Наказ МФУ Bid 20.09.2017 р. NЬ793 (iз змiнал,lu Bid 29.12.2017 р. Nэ l18I "Про
заmверdэrcення склаdовuх проерамноl'класафiкацi't вudапкiв mа креdumування мiсцевuх бюdэtсеtпiв"), Спiльнuй наказ Мiнфiну mа Мiнtgльпцрч Bid 0I.10.2010 р. No
1 ] 50/4l "Про заtпверdэюення Тuповоzо перелitg бюdэюеmнuх проzрал, mа резульmаmuвнtм показнuкiв 'ix вuконання dля мiсцевuх бюduсепiв у zмузi "Кульпура", наказ
МФУ Bid 28.I2.2018p. NoI 176 "Про внесення змiн dо наказiв МФУ Bid 20.09.2017 р. Nl793 mа вid I4.0I.20l lp. ]Ф1 1", наказ МФУ Bid 15.1 l,20l8 Ns908 "Змiнu dо Правuл
склаdання паспорпiв бюdсrcепнuх про2ра1|, мiсцевlм бюdэюеmiв па звiлпiв про i* вuконання", наказ МФУ Bid 29.12.2018 р. М1209 "Про внесення змiн ёо dеякшс наказiв

рiшення влtконавчо2о комimеmу NЬ 42 Bid I6.04.2019 р.,рiшення 35 ceci'i 7 смuкання Bid 30,05.2019 р.

7. Мета бюджетноi програми:. Наdqння послуz з орzанiзаui:t цульmуоноео dозвiлля населення

завдання бюджетноi

Цiль державноТ полiтики
Умов для роЗвитку ycix видiв аматорського мистецтва, художньоi творчостi, а також для органiзацii змiстовного культурного

дозвiлля населення, здобуггя освiти у сферi культури i мистецтва

N з/п Завдання
1 Забезпечення органiзацii культурного дозвiлля населення i змiцнення культурних традицiй
2 Покращення матерiально-технiчноi бази закпадiв культури на виконання доDучень виборцiв депчтатами обласноТ Dади y 2019 поцi

бюджgгних KorпTiB: н

N з/п
Напрями використЕlння

бюджgгних копrтiв
Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджgг
Dозвиткч

Усього

l 2 з 4 5 6



245000 4873 l00
l

забезпечення
дiяльностi палацiв i
булинкiв культури,
клубiв, центрiв
дозвiлля та iнших
клубних закладiв, якi
забезпечtrють

|органiзачiю

|кульryрного 
дозвlлля

Iнаселення

4628100

67000

Покращення
матерiально-технiчноТ
бази закладiв культури
на виконання дор)лень
виборцiв депутатами
обласноТ радиу 20|9
ооцi

67000

245000 0 4940100
Усього 4695 1 00

/ пегiональних пDограм. що викоЕrуIотьgдJ JIOIад] ми:

Наймен}ъанIrя мiсцевоТ /
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1
,) J 4

Усього

бюджетноi (грн)
l0.

l 1. Результативнi показники бюджетноi п
Загатlьний фонд

r--_,,iопrчтлri lhпн Усього
N з/п Показник г)пициtlя пимiпv ДжеDело lнФормацп ,7

А 5 б
l 2 ,r

КWПЬТЧПНИХ ТDМИ цlи

1 26
од.

положенrrя

zb
iлькiсть установ усьою

у mму числr: q0

будинкiв культ}ри од.

бз,25
бз,z5

середне число окJIадtв

(ставок) - усього
од.

Штатrrий розпис,
статистична звiтнiсгь

2| 2|середне число окJIадrв

(ставок) керiвних
пDацiвникiв

од.

|9,25
|9,25

середн€ число окладiв
(сгавок) споцiа:riстiв

од.

2
2

середне число окладrв
/mявпк'| побiтникiв

од.

2| 2|середtс число окладrв
(сгавок) обсrryговlточого та

технiчного персонаIry

од.



видатки загального фонду
на забезпеченнJI дiяльностi
палацiв, булинкiв культури,
клубiв та iншrтх закладiв
клубного типу

тис. грн.
Кошторис на 2019 piK зi

змiнами
4628,1 245,0 4873, l

2 показники пDодYктY
tiлькiсть вiдвiдувачiв -
,/сього

осiб

статистична звiтнiсть,
план роботи РБК

l 58 125 11875 1 70000

у тому числl:

}а ремlзованими квитками осiб l 1875 ll875
)езкоштовно осiб l 58 125 l 58125

кiлькiсть заходiв, якi
забезпечують органiзацiю
кульцрного дозвiJIJuI
населення

од. 3200 з200

плановий обсяг доходiв тис. грfi. Кошторис на 2019 piK 245,0 245,0

у тому числl доходи вlд

реzrлвацll квиткlв
тис. грн. Банкiвська квитанцiя оýо 95,0

кlлькlсть реалlзованrх
квиткiв шт.

Видаткова накладна, звiт
rясипя ll875 l1875

_) показники
середЕя Bapтrcтb одного
квижа грн.

Банкiвська квrганцiя/
Rипяткппа яяrпяпня 8 8

середнi вrграти на одного
вiдвiдryвача

Кошmрис зi змiнами на
2019 piK зi

змiнами(загальний,
спецiальний фонд) /

Статиgгична звiтнiсть,
rшан роботи РБК

(кiлькiсть вiдвiдвачiв -

усього)

29,з 20,6 28"7

середнt витати на
проведенЕя одного захо.ry

грн.

Кошторис зi змiнами на
20l9 piK (загальний,

спецiмьний
фонд)/Статистична

звiпriсть, план роботи РБК
(кiлькiсть заходiв, якi

забезпе.гlтоть органiзацiю
культурного дозвi.пля

населенrrя)

l446,з 1446,3

4 показники якостl
динамiка збiльшення
вiдвiдувачiв у плановому
перiодi вiдповiдно до
факгичного пок:lзника
поперсднього перiо,ry

% 11 -2|,7 1а

завдання 2 Покращення матерi€rльЕо-технiчЕот бази зашrадiв культури на виконання доруIень виборчiв депутатами обласноi ради у 20|9

Роцi
l показники затDат



6,7,0

тис. грн.

спiльне розпоряддення
голiв обласноi державноi
адмiнiстрацiТ та обласноi

ради вiд 08.04.2019р, Nэ28

,,Про вилiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTeTy Ns 42 вiд

16.04.2019 р.

67,0
Обсяг видаткtв,
спрямованих на покращення

матерiально-технiчноi бази

закладiв культури

2 показники продукту

2,0

спiльне розпорядкення
голiв обласно'i державноi
адмiнiстрацii та обласноi

ради вiд 08.04.2019р, Nч28

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTery J\b 42 вiд

l6.04.20l9 D.

2,0(iлькiсть об"скгiв на якi

шану€ться покрашення
иатерiально-технiчноi бази

_1 показники

?1 ý
33,5Середнi витрати

спрямованих на 1об'екг,

дIя покращення
матерiально-технiчноi бази

тис. Фн.

0ll!rbng PuJrrwyл4r\!lr,",

голiв обласноi державноi
адмiнiстрацii та обласноi

рали вiл 08.04.2019р. Nч28

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTeTy Nч 42 вiд

16 04.2019 D.

4 показники якостr

l5.4
l5,4

пrтгома вага кiлькостi
об'ектiв на якi плаrrуеться

покращення матерiально-

технiчноi бази закладiв

культури на виконlшня

доручень виборцiв

l о.rrуr**" обласноi рали

о/о

Начальник вiддiлу культури i туризму

СновськоТ MicbкoТ ради

ПОГОДЖЕНО:

Н,М,До0""",:::(iнiцiши та прiзвицо)

Л.Г. Савченко
Цнiцrши та прiзвпще1


