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Про впесення змiн до паспортiв
бюджетнuх програм MicbKoio
бюджеry на 2019 piK

ВiДПОВiДНО ДО ПУНКТУ 8 cTaTTi 20 Бюдкетного кодексу украiни, накiЁуMiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вИ 2б.08,2,а|4 р. М 8Зб <Про деякi питаннязапровадження програмно-цiльового методу сюIаданнrt та виконання мiсцевлu<
бюкжетiВ>> (у редакцii наказу MiHicT*p.r"u фiнансiв Украi'ни вiд 29 rрудня2018рокуJф 1209),заре€стровrlного*йi"i.r*рствi*о.r"цiтУкраiни 10.09,20I4
р" JЧs 110з/25880 (:1 зу]lами), розпорядження Кабiнету MiHiфiB УкраТни вiд10.07.2019 року М 500-р <fiеякi 

"*r*r" розподiлу у zоtэ рЪцi субвенцii здержавного бюджету мiсцевr.шr бюдкетам на здiйснены заходiв щодосоцiалъно-еконOмiчного розвитку 0кремих територiй>>, рiшенъ З7 таЗ8 сесiй 7скликання мiськоi ради ъiд2З,07.2019 року лгs to-jTrVlf та вiд 29.08 ,zawpo*yNs 5_з8/vII ,,ПрО внесеннЯ змiН до-рiЙеннЯ СновсъкОi MicbKoT ради вИ21.12.2018 р. M2I -30/иI ,,Про мiсъкий бюдркет на 2019 piK''
НАКАЗУЮ:

ВнестИ змiнИ до паспОртiв бюджетIIих програм мiського бюджету на2019 piK вl.жлавши iх в новiй редакцiц що додаютъся, а саме за:

кIIквк Irазва бюджетноi програми

1014030 Забезпечеш{я дiялъностi бiблiотек

L0;.7збз Виконаrrня irrвестицiйнlж проектiв в рамках здiйснення заходiв
щодо соцiально-економiчного розвитку окремш( територiй

Додаток: на б арк. у 1

Начальrшш вi:lдiлу культури
CHoBcbKoi MicbKot ради

,ffiжщ}

Н.М. Щобненко



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

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлдеry)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кIIквк 1000000 Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
1.

2.

(ктпквкмБ)

кпквк 1010000

(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
ктпквкмБ)

кпквк 1014030 0824

(найменування вiдповiдального виконавця)

з аб е зпеч ення d iяJlьн о cmi бi блi оmекa
J.

4.

(ктпквкмБ) (кФквк) (наймеrryвання бюл2кетноi програми)

Обся бюдкЕтЕЕ( цризпачев / бюдкЕгцих ас{птуваЕь - 2790600,00 грlвеш, у mму шслi зата,ъвою фоЕду - 2725600,00 гривеlrь та
спецiа:ъвоm фовдl - 65000,00 гривень.

Пiдстави дjrя викопаяЕя бюФt(gпrоi протрам:,Ii Конспuлпуцiя Уl<раh!ц Бюlrюейнu kоОекс,3Зокон yraatчu (ПроДерrеавнuй бюdrсеп yryarчu на 2019 piý вid

23.11,2018р, ]ф 2629-rIlI, на.аз МФУ вй 26.08.2014 р. М 8Зб (iз MiHaM Bia 30.09.2016р. }М60, вid 28,04.2017 р. М472) 1Про dеякi пuпоння запровйrсення проФамно-

цiльовGо мапоф а.лйонш lпа вu.онан,lя мiсцеаа блй сепi&r, На<аз МФУ вid 20.09.2017 р, М793 (iз змiна1,111вй 29,12.20]7 р, М 118] "Про заlпвефrюення склаПовч'

про2рамноIмасtфiкацit вuОапхis йа цrеDuпуваl!лýмiсцевlr, бюdrсепiв"), Спiльнц наказ Мiнфiну lrla Мiнкульпурu вй 01.10.2010 р. М 11s0/41 "Прозапверdrlсенм
Тuповоzо перелi,9 бюdаселrlмIх np.epaM па реульпаm внlв покаэнl&iв В 61лсонаlня dJlя мkцевt бюdrсепiв у zшpi "Кульпwа", на<в МФУ вid 28,12.2018р.]ftI176 "Про
внесенr!я suiн dо HM.BiB МФУ Bia 20.09.2017 р. ]ф79З па вid 14.01.2011р. MI I", наNаз МФУ вid 15.| 1,20l8 М908 "Змiнч dо Праfuп смйа!м паспорпiв бюd.!сепнu'
про2рам мiсцевчх бюdrсейiв лпа зBit liB про Ь BuKoHatlM", на$аз МФУ Bid 29.12.2018 р. MI 209 "Про внесемп Mil! dо d.як18 ноквk Мiцiсперс]пва фiнмсiв yqpalqu",

рiuенм З8 cecit 7 смла<@!t!я cqoBcbKot мiсъкоr рйл 29.08.2019 року.

5.

BHol полlтики ня яких с

_ Мета бюджсIЕоi шрограмц: Забезпечення поав zоомаdян на бiблtiопечне обслуеовwання зсеалtьну dосtпvпнiсmь dо iнdормацit tпа кuльttронtlх
" uiнноспеrL що збuраюпься збеDiеаюлпlrся наdаюпься в ,лlllмчасове коlruслп|вання бiблiопекамll

полlтики
Сп iзованому комплект\ъанню та ню бiблiотечних фондiв



Завдання бюджетноТ

Нап бюджетн

Ol tlI)()l,Dами

N з/п Завдання

1
Забезпечешя дост5rпностi дrrя цюмадЯн доryмептЬ та iпформацii; створешrя р{ов дJIя повцого задоволешrя духовнй пофеб цlо*rадл1

СПРИЯНВя професiйЕому та освiпъому розвЕтку громад-пL комплекгуваrшя та зберiгання бiблiотечпих фовдЬ, ix облiк, коrrгроlь за
2 Придбання обладнаЕня i предметiв довгострокового використання

и I]икоDистання их коштlв

N з/п
Напрями використаннJI

бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фо"д
у ToIvry числi бюджет

DозвиткY
Усього

1 2 J 4 5 6

1

забезпечення
дiяльностi бiблiотек
дJUI задоволення потреб

цромадян та зберiгання
бiблiотечних фондiв

2725600,00 45000,00 2,I70600,00

2

Придбання обладнання
i предметiв
довгострокового
використанIUI

20000,00 20000,00 20000,00

Усього 2725600,00 65000,00 20000,00 2790600,00

10. llерелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноi програruи:
Найменування мiсцевоТ /

регiональноТ програми
Загальний фоrц Спецiальний фо"д Усього

l 2 з 4

Усього

(грн)

льтативнi пок€вники бюджетноi п
Одиниця вим загальний

кiлькiсть установ (бiблiотек)



Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 20 20

середнс число окJIадlв
(ставок) - усього

од,

Штатний розпис,
статисти.Iна звiтнiсть

з6,0 36,0

середне число окJIадш
(ставок) керiвних
працiвникiв

од. 2 2

эередне число ошrадiв

icTaBoK) спецiалiстiв од. )1 5 z7,5

середн€ число окJIадв
(ставок) робiтникiв

од. 4 4

середне число окладiв
(ставок) обсrгуговуючого та
технiчного персонаIry

од. )\ )5

2 показники пDодчктY
число читачlв тис. осiб

статистична звiтнiсть

[0,9 10,9
5iблiотечний фонд тис. прим. 167,800 l67,800
бiблiотечний фонд тис. грн. 1228,968 1228,968
поповненIuI бiблiотечного
фонду

тис. прим. 1,200 1,800 3,000

поповненнrI бiблiотечного
iЬонпч

тис. грн. 30,000 45,000 75,000

списаннrI бiблiотечного

фонду
тис. прим. 6,000 6,000

списанIuI бiблiотечного
фондч

тис. грн. ,7,200
7,200

кlлькlсть книговидач тис.екземIIл. 22l.з 22l,з
a
J

I(ulbklcTb книговидач на
одного працiвника

(ставку) од.

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть книговидач)
ДПтатний розпис (середне
число окJIадiв (ставок)
спецiалiстiв)

8047 804,7

эередн1 затрати на
эбслцтовування одного
цитача

грн.

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

250,1 4,| 254,2



середнr витрати на
придбання одного
пршиiрника книжок

грн.

статистична звiтнiсть
(поповнення бiблiотечного

фонду тис.грн.)
/статистична звiтнiсть
(поповнеr*rя бiблiотечного

фонду тис.прим.)

25,0 25,0 25,0

4 показники якостl
динамlка поповненIUI

бiблiотечного фонду в
IIлановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покzlзника попереднього
пспiп пr

% -67,5 бз,з -з7,5

динамiка збiльшення
кiлькостi книговидач у
ппановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покzlзника попереднього
пепiотпz

о/о

Завдання 2 Прилбаr*rя обладнання i предметiв довгострокового використанIuI

показники затрат

обсяг видаткiв на придбання
предметiв i обладнання

довгострокового
використаншI

грн.
додаток б рiшенrrя 38 ceciT
7 скликання вiд 29.08.2019

р.

20000 20000

Показники пDодчктч
кiлькiсть придбаного
обладнанrrя та предметiв
довгострокового
викоDистання

од. ,Щоговiр, ЕакJIадна на
придбанrrя

200 200

показцики ефектпвностi
середш витрати на
прибдання 1 одиницi
предмiтiв i обладнаrшя

довгострокового
Rиrппиптяннq

грн.

додаток б рiшення 38 cecii
7 скликання вiд 29.08.2019

р./,Щоговiр, накJIадна на
придбання

l00 l00

показцики якостi



динамlка кшIькост1
придбанIIJI цредметiв та
обладнання довгострокового
використання, у порiвняннi з

попереднiм роком

о/о 100 l00

7

Начальник вiддi.тry культ}ри i туризму
Сновськоi мiськоi ради

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начаJIьника фiнансового вiддiJry

Сновськоi MicbKoi ради

м. п.

н. доБнЕнко
(iнiчiали та прiзвище)

л.грЕБЕнюк
(iнiчiа.пи та прiзвище)



1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докlмент
Наказ вiддiлу культури i ryризму Сновськоi MicbKoi ради

(найменуванrrя головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлжеry)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл кулътури i туризму CHoBcbKoi мiськоi ради
(ктIIквк мБ)

кпквк 1010000
(найменуванrи головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради2,

a
J.

(ктпквк мБ)

кпквк 1017363

(найменlвання вiдповiдального виконавrц)

0490
вuконання iнвесmuцiйнllх проекmiв в рамках зdiйснення захоdiв u4odo соцiа,аьно-еконолliчноzо

р о з вumку о кр е Jvtux m ерum ор i й
(ктIIквк мБ) кФквк)

n Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнув.Iнь - З244745
+," спецiального фонду -З244745 гривень.

Пiаспавu ом вuконанt!я бюOrсеDlяоl lpozpaMu: Конспuпуцiя hqа|йц Бюdасепнuй хоdекс yxpai$Il, Закон Уkраiнч кПро Дерхюамuй бюажеп на 201 g piK, Bid
2З,11,20l8 р. М 2629,1rШ, наказ МФУ вid 26.08.2014 р. М 8Зб (Ь uцiнамu вid 30.09.2016 р. Jф86О, вid ЭВ.Оl.zОlz р. MlZZl oilpo dеякi пl!панt!я заlt)оваDэlс1ltв профамNо-
\kboBozo мепоау смаdФаа mа акона !я.мiсцевчх бюd се|liвr, Наказ МФУ Bia 20.09.2017 р. ]'l97g3 (ь эмiнамч вй 29.12,2017 р. М t t 81 \Ipo эаоtверdженл аслЙоаu

5. проzр.амноl маQфiкоцia вйафкiв lпа у.реdйпrвмltя мiсцевчх бюdеlсеlпiв", нмаз МФУ вid 27.07,201I р. Mg45 (зi змiномч Bid З0.11,201z р,lb lzao, й ю,оо.zоl s р. М-' 765) "Про эаmвеРt сенм Прllмiрно1о пеРелiry резульпа|пuвнuх показNuкiв бюdасепнllх.1роФам ам мiсцевчх бюdr!сепЬ за вuаапкамu, цо моdсупь зёiiсчюваlпuся з lcilмiсцевlй бюажеrtlЬ",нФ<а9 МФУ вiё 28,12.20t8p. MI I76 "Про внесення зjriN оо н.Dсазiв МФУ вй 20.0g.2o17 р. М7gЗ па вid ]4.01.201Ip. Ml t'', HaKtB МФУ вiё 15,11.2018
М908 "З ilм dо ПрвlLп скл.l0ання паспорпiв бюёесеПнчl проерач мiqевв бюdrсейiв лпа эвiйiв про ti вuконаNняП, нахаз МФУ Bin 2g,t2.2018 р. M]20g ||Пр sнесен@
ЗМiН 0О dеЯХ|!Х НаКВЬ Мiнiсlперспва фiнансiв yqpaiH1l", розпоряdэrенм КМУ вid 23 сiчм 20]9 р. Jф |g-p ,,Деяi пlопмня розhоdiпу у 2019 роцi суfuенцit з dерсаа!оzо

бюdжеDrу Mic1|esltl| бюdасей.д,l на йiйснення з.цоdЬ щоао соцiально-екояоi|iчнФо розвwпrу otQexl|x ,перuпорiй", рiutення 37 cecii 7 смlлон!я Bib 2З,07.2019 р.

(найменування бюджетноi програми)

гривень, у тому числi загального фонду - гривень та

полlтик на досягнення яких iзацiя бюджетноi
Щiль державноi полiтики



1 lздiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територtй

7.

8.

Мgга бюджетноТ Dрограмвi Забезпечення coui

завдання бюджетнотня
N з/п Завдання

1 Придбання обладнання i предметiв довгострокового використання
2 Проведення капiтального ремонту об'сктiв

9. Напрями використання бюджетних коштlв: н

N з/п Напрями використання
бюджетних коштiв

Загальний фонд Спецiальний фонд
у Toluty числi бюджет

Dозвитку
Усього

2 1 4 5 6

l

Придбання обладнання i
предметiв

довгострокового
використання

335000 з35000 335000

2
Проведення
капiтального ремонту
об'ектiв

2909745 2909745 2909745

Усього 0 з244745 з244745 з244745

10. rK мlсцевих / регrональних прогр€tм, що виконуються y скJIадr Ьюджетноr програми:

Найменування мiсцевоi /

регiональноТ програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Усього

iбю (грн)

льтативнi показники бюджетноi п
Показник Одиниця вимi

прилбання обладнанrrя i предметiв довгострокового використанIuI



обсяг видаткiв на
придбання предметЬ i
обладнання

довгострокового
використанIUI

грн.

розпорядження КМУ вiд 23
сiчrrя 2019 р. JФ 39-р ,,,Щеякi
питаннrI розподiлу у 2019

роцi субвенцii з державного
бюджету мiсцевим

бюджетам на здiйснення
заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку

oKpeMIж територiй",

додаток б рiшення З2 сесii'l
скJIиканIrI вiд 28.02.2019

р., розпорядженIuI Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10

липнlI2019 р. Nэ 500-р

,,,Щеякi IIитанIuI розподi-тry у
20l9 рочi субвенцii з

державного бюджеry
мiсцевrдrц бюджетам на

здiйснення заходiв щодо
соцiально-економiчного

розвитку oKpeMID(

територiй", рiшення 37 сесii
7 скликання вiд2З.0'7 .20|9

року

зз5000 335000

Показники продуктy

кiлькiсть придбаного
обладнанrrя та пре.щлетiв

довгострокового
використанIUI

од. ,Щоговiр, накJIадна на
придбання

20 20

показники ефективностi

t



середнi витрати на
прибданнJI 1 одиницi
предмiтЬ i обладнання

довгострокового
використашUI

грн.

розпоряджентrя КМУ вiд 2З

сiчня 20l9 р. NЪ 39-р,,,Щеякi

питаннrI розподfury у 2019

роцi субвенцiI з державного
бюджеry мiсцевrдrл

бюджетам на здiйснення
заходiв щодо соцiшrьно-
економiчного розвитку

oKpeMID( територiй",
додаток б до рiшення 32

cecii 7 сшrиканrrя вiд
28,02.2019 р.,

розпорядження Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 10

липня 2019 р. Nч 500-р

,,,Щеякi питанIuI розподi_тry у
2019 poui субвенцii з

державного бюджеry
мiсцевrдu бюджетаrrл на

здiйснення заходiв щодо
соцiально-економiчного

розвитку окремих
територiй", рiшення 37 cecii
7 скликання вiд2З.07.20|9

/,Щоговiр, накJIадна на
придбання

16750 l6750

показники якостi

динамlка кшькост1
придбання предметiв та
обладнання

довгострокового
використанIuI, у порiвняннi
з попереднiм роком

% 900 900

Завдання 2 Проведення капiтального ремонту об'ектiв



l Показники затDат

обсяг видаткiв на
капiтальний ремонт

грн- дотаток б рiшення З2 cecii 7

скликання вiд 28.02.20l 9р
2909745 2909,145

2 Показники пDолчктч
кiлькiсть об"ектiв на якi
IIлануеться цроведеншI
капiтального Dемонту

од. ,Щоговiр, акт виконанI]D(

робiт
a
J J

aJ показники ефективностi

Середнi витрати на 1об'ект
капiтального ремонту

грн.

дотаток б рiшення З2 cecii
7 скликання вiл 28.02.2019р

/,Щоговiр, акт виконанlD(

робiт

9699l5 9699l5

4 показники якостi
питома вага кiлькостi
об'ектiв на якi гшануеться

цроведенIи капiтального

ремонту, до кiлькостi
обектiв, що потребують
кяпiтяпкнпгal пёмпп

%

Начальник вiддilту культ}ри i туризму
Сновськоi MicbKoi рали

ij.i

11

'i^fr"M ffiз
Р/ч"ý
)'/"ý L

,J н.доБнЕнко

ПОГОДЖЕНО: L,"*"?i}:чffif /
'\#{лз!j_,,

(iнiчiа;rи та прiзвище)

Заступник начапьника фiнансового вiддiлу
Сновськоi MicbKoi ради

,Щата погодження

м. п.

л.грЕБЕнюк
(iнiцiали та прiзвище)


