
укрАiнА
СНОВСЬКА N{IСЪКА РАДАВIДДIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ

Наказ лЬ б2
по вiддiлу культурли i туризму CHoBcbKoi MicbKoi радивiд 05 сершrя 2al9 року

IIpo внесення змiн до паспортiв
бюдэкетших програм мiського
бюджету на 2019 piK

кпквк

Вiдповiдно дО пункту 8 cTaTTi 2а Бюджетног0 кодексу Украiни, наказуMiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 2б.08 ,2014 р. JФ 836 <<hpo деякi питаншtзапроваджеЕIIя прогрilмно-цiлъового методу складаш{rI та виконання мiсцевшi
бЮДЖеТiВ> (У РеДаКЦii наказу MiHicT.p.r"u фiнансiв украi,rшвiд 29 грудня2018 року Jъ 1209),.заре€строванOго в МiнiстфствiюстицiiVкраiъи 10.09.2014
р, Ns 1103/2588q 

ý1 зуlнами), рiшення Зт сесii 7 склш<ан"" ii.uпоi ради вiд2з,0,1.20|9 рокуЛЬ 10-з7л/Il,,ПЬо BHeceHHrI змiн ло рiшення Сновськоi MicbKoT
ради вiд 21 .|2.za18 р. JФ2l-ЗO/WI ,,Про мiськлй бюджет на 2019 piK''
НАКАЗУIо:

Внести змiни до паспOртiв бюджетних програм мiського бюджету на2019 piK виклавши ix в новiй редакцii, що додаються, а саме за:

Назва бюджсетноi шрограми

10140б0 ЗабезпеченнrI дiяльностi палацiв i будинкiв кулътури, клубiв,
центрiв дозвiлля та irпrrих клубних закладiв

1014082 Iншi заходи в га:rузi кулътури i мистецтва

Додаток: на 5 арк. у I прим

Начальнrп< вiддiлу культури
CHoBcbKoi мiсъкоi ради l
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i ryризму СновськоТ MicbKoi ради

(ьаймеrrувшня rcловного розпорядЕика коштiв мiсцевого бюджеry)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культур[r i ryризму Сновськоi MicbKoi ради
(наймепувшня гс.ловЕоm розпорядвика)

ВiддLц культури i т_чрlлзму CHoBcbKoi MicbKoT ради
(uаймеrryвшня вiдповiдuьвоrо виконавш)

Забезпечення diмьносmi псuацiв i буduttкiв kульlrlурu, клубiв, ценmрiв dозвiмя mа iHutllx

клубнuх заклаdiв0828

l.

2.

(ктпr(BкмБ)

кIIквк 1010000
(ктпквкмБ)

кпквк 1014060

(КТПКВК lчIБ) (КФКВК) (наймеЕ}ъацш бюджккоi проrрши)

, Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4969З7а гривень, у тому числi загilльяого фонду - 4681900,00 гривень та
" спецi.lльного фонду - 287470,00 гривень.

Пiдстави дпя виконання бюджетноТ програми: Конспumуцiя YKpaiHu, Бюdлсеmнuй KodeKc, ЗЗакон YKpaiHu <Про,Щерэtсавнuй бюdэrcеtп YKpaiHu на 2019 piK> Bid

23.I I.2018 р. М 2629-I/ПL наказ МФУ Bid 26,08.2014 р. М 836 (iз злliнамu Bid 30.09.20lб р. }Ф860, Bid 28.04,2017 р, М472) <Про dеякi пumання запроваdэюення

проzра.мно-цLпьовоzо мепоdу склаdання mа вuконання мiсцевuх бюdlсеmiвь Наказ МФУ вid 20.09.2017 р. ЛЬ793 (iз змiнамu Bid 29.I2.2017 р, Ne 1 l8I "ПРо
запlверdlсення схлаёовtlх проzрамно:i масафiкацi't вudаmкiв mа креdumування лliсцевuх бюdэюеmiв"), Спiльнui наказ Мiнфiну па Мiнtgльmурu Bid il.lа.2010 р. Ne

5. t 1 50/4 t "Про запверdысення Тuповоzо перелitу бюdэtсепlнuх про?ра1| mа резульпаmuвнuх показнuкiв ж вuконання dM мiсцевtlх бюd,uсеmiв у zшyi "Кульпура", наказ

МФУ вid 28.I2.2018p. MI176 "Про внесенtlя змiн dо наказiв МФУ вid 20.09.20l7 р. No793 mа Bid I4.0I.20l lp. MI1", наказ МФУ вid I5.11.2018 М908 "Змiнu do Правuл

смаdання паспорtпiв бюdэtсепнuх проzрtlrl мiсцевtлt бюdасепiв ,па звiпiв про 'tX вuконання", наказ МФУ Bid 29.12.2018 р. MI209 "Про внесення змiн dо dеяюlх наказiв

MitlicпepcmBa фiнансiв YKpaiHu", спiльне разпоряdlсення zолiв обласноt depctcaBHol аdмiнiсmрацii mа обласноt раdu вiё 08.01.2019p. М28 ,,Про вudiлення кошmiв",

оiшення 37 ceci'i 7 скпuкання Bid 23.07.2019 о.

7. Мета бюджетноi програмуl:. Наdання послtlz з орzанiзацii кульmурноzо dозвiлля населення

8. ЗавданнябiоджетноТ
Завдання

l -] . ]j]lc],o ) l,-i_гi я } ] 1 
j aел i_, ii 1 i я l зп] ] ! ii ie} i }] я кул ьl]vl]них традIjrll },t

2019

Цiль державноi полiтики
Створення умOв для розвитку ycix видiв аматорського мистецтва, худохшьоТ творчостi, а також для органiзацii змiстовнOго культурногО

дозвiлля населенця. здобуггя освiти у сферi культури i мистецтва

9, NIи ня бIоджgгнроt коштiв:

N з/п
Напрями використаннJI

бюджgгних KorrITiB
Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджgг
Dозвиткч

Усього

l 2 3 4 5 6



I

забезпечення
дiяльностi палацiв i
булинкiв культури,
шlубiв, центрiв
дозвiлля та iнших
клубних зашlадiв, якi
забезпе.гуrоть
органiзацiю
кульц/рного дозвiлля
населення

4614900 245000 4859900

Покращення
матерiально-технiчноi
бази зашlадiв культури
на виконання дор)пrень
виборцiв дегц/татами
обласноТ радиу 2019

роцi

67000 67000

Покращення
матерiально-технiчноТ
бази закrrадiв культури
на виконання дору{ень
виборцiв деп)латами
MicbKoi ради у 2019

роцi

2470 2470 2470

Покращення
матерiшrьно-технiчяоi
бази закладiв культури

40000 40000 40000

Усього 4681900 287470 42470 4969з70

10.

Hi показники бюджетноi

iK мiспевих / оегiональних пDогDам. цlо виконуються у скJIадi бюджетноi п

Нйменуванrrя мiсцевоi / регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Програма сприяlIня виконанню повнов€Dкень депутатами Сновськоi
MicbKoi ради на 2019-202l роки

2470 24,10

Усього 0 2470 2470

Рез BHl показники и

N з/п Показник одиниця вимiру джерело iнформацii загальний фонд Спецiа.пьний фонд Усього

i 2 J 4 5 6 7

Завдання 1 Забезпечення органiзацiТ кульryрного дозвiлля населення i

1 показники затрат



кlлькlсть установ усього од.

положення
26 26

у тому числl:

будинкiв культ!ри од. 9,0 9,0
середне число окладlв
(ставок) - усього

од.

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

6] )ý бз,25

середне число окJIадlв
(ставок) керiвних
працiвникiв

од 2| 21

середнс число окладlв
(сгавок) спецiа:liстiв од. 19,25 |9,25

середне число окJlадlв
(ставок) Dобiтникiв

од. 2 2

середне число окладiв
(ставок) обслуговlточою та
технiчного пеDсоналч

ол. 2l 2|

wUллу
на забезпеченrrя дiяльносгi
палацiв, буаинкiв культури,
клубiв та iнших зак.lIадiв

тис. грн,
Кошторис на 2019 piK зi

змiнами 4614,9 245,0 4859,9

2 показники пDoIIYKTY
(lлькtсть вlдвlдiвачlв -

осiб

статиgгична звiпriсть,
rшан роботи РБК

l 58 l25 1l875 l70000

/ тому чис.тIl:

]а реЕrл!зовiu{ими квижапlи осiб 11875 l l875
безкошmвно осiб l 58125 158 125
кlльк|сть заходlв, якl
забезпеч}тоть органiзацiю
культурного дозвirшя

од. з200 3200

плавовий обсяг доходiв тис. грн. Кошторис на 2019 piK 245,0 245,0

у mму числr доходи вrд

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

кrлькlgгь реалtзованих
шт. ll875 11875

J показники
середня вартlсть одного
квитка грн.

Банкiвська квrганцiя/
випакопа накпяпня 8 8

середнl B1.1TpaT1.1 }Ia одIlого
tlj_igi,-1r t"1,1a

I']'ll

Кошторис зi змiнами на
20l9 piK зi

змiнами(зага.льний,
опечiальнлlй фонд) /

С-гатлtс,гt.t.; l lil _,.; i t пiсть,
план роботи РБК

(кiлькiсть вiдвiдувачiв -
vсrпгп\

29.2 206 2 8.6



середн1 витрати на
проведення одного зiжоду

грII.

Кошюрис зi змiнами на
2019 piK (загальний,

спецiальний фонд)/
Статистична звiтнiсть,

гь,lан роботи РБК
(кiлькiсть заходiв, якi

забезпецrють органiзацiю
кульърного дозвiл.гя

населення)

|442,2 l442,2

4 показники якостr
динамiка збiльшення
вiдвiдrвачiв у плalновому
перiодi вiдповiднодо
факгичною показника
попередньою перiолу

уо -2|"7 -3.9

Завдання 2 Покращення матерi€lльно-технiчноi бази закладiв культури на виконання дор)цень виборцiв депугатами обласноi ради у 2019

роцi

1 показники затрат

Обсяг видаткiв,
спрямованю( на покращенн,
матерiально-технiчноi бази
закладiв культури

тис. грн.

спrльне розпорядженIUI
голiв обласноТ державноi
адмiнiстрацii та обласноi

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

рiшення виконzlвчого
комiтgгу Ns 42 вiд

l6.04.2019 р.

67,0 67,0

2 показники продyктy

кiлькiсть об"еlсгiв на якi
планусться покращення
матерiально-технiчноi бази

спiльне розпорядження
голiв обласноi державноi
адмiнiстрацii та обласноi

рали вiл 08.04.2019р. JФ28

,,Про видiлення коштiв",

рiшенrrя виконaвчого
комiтgгу Ns 42 вiд

16.04.2019 р.

2,0 2,0

показники
ефектпвностi

Серелнi вlтграти
спрямовilнID( на lоб'скг,
для покращення
матерiальнсl-технiчноi бази

Iис. грн.

спlльне розпорядкенIUI
голiв обласноI державноi
адмiнiстрацii та обласноi

ради вiд 08.04.2019р. JФ28

,,Про видiлення коштiв",

рiшення виконllвчого
комiтчгу ЛЬ 42 вiл

l6.04.20l9 р.

1,1 ý зз,5

4 показникп якостI



скпв на якl планч€ться
покращення матерiально-
технiчноi бази закладiв
культури на виконання

Завдаlrня 3 Покращення матерiально-технiчЕоТ бази заклrадiв культури на викоЕання дор)день виборчiв депутатами мiськоi ради у 2019 роцi

шх на покращеннrl
iально-технiчноi бази

рiшенлrя 37 cecii 7

скJIикltнЕя СновськоТ
MicbKoi ради вiд

2З.01 .2019 р,

кiлькiсть об"екгiв на якi
планусться покращсння
ллатерiально-технiчноi бази

рiшення 37 ceciТ 7

скJIикllння CHoBcbKoi
MicbKoi рали вiл

23,07.20l9 р.

матерiапьно-технiчпоi бази

рiшення 37 cecii 7
cKJIиKilHluI CHoBcbKoi

MicbKoi ради вiд
2З.07.2019 р.

пrгома вага кiлькостi
на якl lIл:il{четъся

поliраlценЕя матерiально-
llчноl оазIл за&,Iадlв

культури I|a викоtlання

прилбанtlя обладнання i прелметiв довгострокового використаншI

обсяг видаткiв на придбання
предметiв i обладнання
довгострокового
вLtкорI,1стання

грI{.
рiшення 36 cecii 7

скJIикання вiд 27.06.2019

р.

]l Oli]i), ]|i,]: ,: 
:

прrtдбаtii iя



середн1 витрати Еа
прибданшI 1 одиницi
предмiтiв i обладнання

довгосц)окового

грн.
рiшення 3б cecii 7

скJIиканшI вiд 27.06.20l9

р.

40000 40000

показникш якостi

динаr,riка кiлькостi
придбання предметiв та
обладrrання

довгоgIрокового
використtlшlя, у порiвняннi
з попереднiм роком

%

*:.;]::::Цlq*

,r,#';l-.1n-l,u-a4;\

-25 -25

Начальник вiддiпу культури i цризму;--
UHoBcbKol Mlcbкor ради

ПОГОДЖЕНО:
,gfа:;;gi.i 

фiнансового вiддiJry

Н.М. Добненко
(iпiчiш та прiзвище)

Л.Г. Савченко

l



ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ / розпорядчий док}мент
Наказ вiддirrу культ}ри i туризму CHoBcbýoi Mi9bKoi ради

- 
1пй.епуванмголовногорозпоряДникакоштiвмiсцевогобюджqУ)

Вiддiл культ}ри i туризму CHoBcbKoi чiськоi ради
(наймешувшм rcловпоrc розпорядника)

Вiддiл культури i тур{азму CHoBcbKoi MicbKoi ради
(найменувапм вiдповiдцьвого виковшця)

N

l.

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

кпквк 1000000
(ктгtr(BкмБ)

кIIквк 1010000
(кттIквкмБ)

кIп(вк |о|4082 0829 IHtui заклаdu m? з!хоdu в 9ацузi tульmурu i мuсmецmва

ктIIквк мБ) кФквк) 

- 

(найменувшм бюлжтпоi програми)

обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 223000,00 гривень, у тому числi загчrль}tого фоIцу - 223000,00 гривень та спецiального фонду

ПiдставидлявиконаннlIбюджетноiпрограп,{и: КонсtпuпуцiяУкраiнu,Бюdжеmнuйкоdекс,ЗаконУкраiнu<Про,ЩерссавнuйбюdэrеmУкраiНuна2019рiкl>вiD23,11,2018

р. JФ 2629-VII, наказ МФУ Bid 26.08.2014 р. Nb 8Зб (iз змiнамч вid з0.09.2016 р. М8б0, Bid 28.01,2017 р. Ne472) <Про dеякi пutпання запроваdэrення проzрамно-цiльовоео мепоф

вudаtпкiв mа креОuпування мiсцевчх бюdэrеmiв''), Спiльнuй наказ Мiнфiну mа Мiнtульmурu Bid 01.10.2010 р. Np ] t 50/41 "Про заmверОження Тuповоzо перелil<у бюdэюепнuх

20.09.20t 7 р. М79З mа Bid 14.0t.20t Ip. Ns] ] '', наказ МФУ Bid 15.1 1.20t8 ль908 "Змiнч do Правttл склаdання Паспорrпiв бюdжеmнuх проzрам мiсцевuх бюdсееmiв mа звimiв про В

полlтики на досягнення яких Hol п

7. мета бюджgгноi прогрш,{и; забезпечення diяльносmi заклаdiв mа захоdiв в zалузi к,vльm!рu i мuсmеuпва

бюджgгноi

2.

]_

4.

мована
Цiль державноi полiтики

pськoI1oМиcтецтBaxyДйньoiтBopчoстi,виcтaвoкнаpoднt{хpеMесeлтаiEшиxЗаxoДiBЗ

питань, що належать до повновФкень вiдф

8.

N з/п

Забезпечення iнформувшlня i задоволення творчих потреб imTepeciB громадян, ix естетичне виховаIIня, розвиток та збагачення д}r(овного потенцiалу

2 Проведqння фестивалю дитячоi творчостi <<Обдарованi дiти сновщини>>

3 Проведенrrя рок-фестивалю

q н бюлжgгних коIггtв:

N з/п
Напрями використаннlI

бюджстнIж коштiв
Зага:ьний фонд Спецiа.lьний фонл

у тому числi бюджет
Dозвпткч

Усього

2 з 4 5 6

l ГIроведення культ)?но- 200000 200000

2

Проведення фесгивалю
дитячоi творчостi
<<Обдарованi дiти
снпвrrтини}

20000 20000

J Пповелення Dок-фестив€UIю 3000 з000



Усього 22з000 22зо00

le к сцевих./ регlонаJlьних п шо склад1 0юджетно
Наймеrryванrrя мiсцевоi /
оегiонатьноi пDогDами

Зага,ъrмй фонд Спецiа;ьний фонд Усього

l 2 J 4

Усього

Ml10,

льтативнl покiвники оюджgгнот
N з/п Показник одиниrц вимiDу пжепело iнihопмапiт загальний фонд спецiальний фоrц Усього

l 2 5 4 5 6
,|

Завдання 1 Забезпеченrrя iнформування i задоволентrя творчID( потреб iHTepeciB громадян, ix естетичне виховавня, розвиток та збагачення
дчховного потенuiа,тч

показпики затDат
видатки запцьного фонду на
проведенЕя культ}рно_мистецькЕх тис.грн. Кошторис на 2019 piK 200,0 200,0

2 показники пDодчкгч
кlлькlсть захолlв _ чсього од.

ГIлан заходiв будинка кульцри,
рiшення cecii

lз lз
у тому числ! кlлькlсть:

фестившriв од, 2 2

KoHKypciB од, l
гворчих вечорrв од. l
к!лькlсть lнших культурно-освrтЕж
qахrrпiп /спmа юпiпеi\ од, 9 9

3 показники ефекгивностi
:ереднl витрати на проведення
эдного зi}ходу - всього

тис.грн.
Кошторис на 2019 рildТIлан заходiв

бчдинка кчльтлти_ оiшеня ceciT
15,4 15,4

у томч числl сеDелнl виmати:

на один фесгиваль тис.грн.
Кошторис свят (витрати на проведеняя

фестивалiв) / fIпан заходiв будинка
культури (кiлькiсгь фестлlвмiв)

80,0 80,0

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

кокурсу / fLпан заходiв будинка
культури (кiлькiсть KoHKypciB)

7,0 7,0

на один творчии вечlр тис.грн.

Кошторис свят (витрати на проведення
творчих вечорiв) / План захолiв

будинка кульryри (кiлькiсгь творчих
вечорiв)

6,0 6,0

середнi витрати на один iнший
кульryрно-освiтнiй захiд

тис.грн.

Кошторис свят (виц)ати на проведеншя
iнших кульцрно-освiтних зоходiв) /

flлан заходiв будинка кульryри
(к.лькiсгь iнших кульryрно-освiтних

зоходiв)

3,0 3,0

4 показники якостl



динамiка збiльшення кiлькостi
заlходiв у плановому перiодi
вiдповiдно до фактичного покitзника
попереднього перiолу

уо -2з.5 -2з.5

Завдання 2 Проведенrrя фестивалю дLrтячоi творчостi <<Обдарованi дiти Сновщини>>

l показники затDат

}идатки загального фонлу на
Iроведення фестивалю дитячоi
гворчостi <<Обдарованi дiти
]новщини))

тис.грн.

спiльне розпорядження голiв обласноi
державноi адмiнiстрацii та обласноТ

ради вiд 08.02.2019р. JФ9 ,,Про

"иiiлення 
коштiв", рiшення

ви конавчого комiтсгу CHoBcbKoi
MicbKoi ради вiд 19.02.2019 р. J\! 15

2о,0 20,0

2 показники пDолчктч
(rлькrсть заходlв - усього од, Гfпан заходiв будинка кульцри, 1

у тому числl кшькlсть:
рrшення викоЕавчою KoMlTeTy

CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд 19.02,2019

року N9 l5ьестивалiв од l
з показники ефекгивпостi

)ереднl витрати на проведенЕя
)дного заходу _ всього

тис.грн.

спiльпе розпорядження голiв обласноi
державноi адмiнiстрацii та обласноi

ради вiд 08.02.20l9p. J\Ъ9 ,,Про
видiлення копrтiв", рiшення

виконавчого KoMiTery CHoBcbKoi
MicbKoi ради вiл 19.02.2019 року Nо

15ДIлан заходiв будинка культ}ри,

рiшення виконавчоm ком iTeTy

СновськоТ Micbкoi ради вiд 19.02.2019

ооку Nsl5

20,0 20,0

r' ToW числl сеDеднl витпати:

на один фесгиваль тис.грн,
Кошторис свят (витрати па проведенIlя

фестивалiв) / ffпан заходiв будинка
культури (кiлькiсть фестивалiв)

20,0 20,0

4 показники якостl
piBeнb забезпечення своечасного та
якiсного проведення фестива.lпо
дитя чоi творчостi <<Обдарованi дiти
Сновптини>>

уо 100,0 l00,0

завдання 3 Пооведення Dок-фестивалю
l показники затрат

видатки загального фонду на
проведення рок-фестивалю

тис.грн

спiльне розпорядження голiв обласноi
дерхавноi адмiнiстрацii та обласноi

ради вiд 06.05.20l9p. NФ4,,Про
видiлення коштiв", рiшеншя

виконавчого комiтgгу CHoBcbKoi
MicbKoi ради вiл 23.05.2019 р. Nч 54

3,0 3.0

2 показники пDодYктч
кlлькlсть заходlв _ усього од. tИан заходlв Оудинка ку,,tьтури,

рiшення виконавчою KoMiTery
l 1

у тому числi кiлькiсгь:

Dестивалiв од. rМлý/ l
3 показники ефекгпвностi



середш витрати на проводоння
одною заходу _ всього

тис,грн.

спlльЕе розпорядження голlв ооласноl
державяоi адмiнiстрацii та обласпоi

ради вiд 06.05.2019р, Nй4,,Про
видiлення копrтiв", рiшення

виконавчого KoMiTery CHoBcbKoi
MicbKoi ради вiд 23.05.2019 року J'&

54ДIла.rr змодiв будинка кульryри,

рiшення виконавчого комiтегу
CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд 2З.05.2019

3,0 3,0

у тому числ1 середЕl витрати

на один фесгиваль тис.грн.
Кошторис свят (витрати на проведення

фестивалiв) / ГIлан заходiв будинка
кульцри (кiлькiсть фесгивалiв)

3,0 з,0

4 показники якостl

liвень забезпечення своечасного та
rкiсною проведення рок-фестивалю

% ,*,ti$,*{fu l00,0 100,0

Начальник вiддiлу культури i туризму
Сновськоi мiськоi ради

ПОГОДКЕНО:
На.;атьнiж фiЁеiясового вiддiлу
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