
yKPAiHA
СНОВСЬКА MICЬKA РАЛЦ

ВIДДIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ
tIакяз ЛЬ 73

по вiддiлу куJIьтури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi радивiд 08 жовтня 2019 року

Шро впесепяя змiн до паспортiв
бюджетних програм мiського
бюдrкету на 2019 piK

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 2б.08.2014 ЛЬ 836 ,,Про деякi питаннrI
запровадження проtрамно-цiльового методу скJIадання та виконtlння мiсцевро(
бюдкетiв", заре€стров€lного в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10.09.2014 р. Nэ
tI03/25880 (зi змЬами), рiшенrrя З9 cecii 7 скликання MicbKoi рали вiл
30.09.20l9 року Nчl0-39Л/II ,,Про BHeceHIfi змiн до рiшення CHoBcbKoi MicbKoi

рали вiд 2|.122018 р. Nч21-30/VII ,,Про мiський бюджет на 2019 piK"

FIАКАЗУК):

Внести змiни до паспортiв бюджетних програм мiського бюджету на
2019 piK виклtlвши ix в новiй редакцii, що додztються, а саме за:

кпквк Назва бюджетноi програ;rllt

1010160 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi),
селища,\, селах, об' сднаних територiальних громадах
Надаrпrя спецiальноi освiти школ€tми естетичного виr(оваЕня

10l1100 (музичнr.пr,rи, художнiми, хореографiчними, театраJIьЕими,
хоровими, мистеrркими)

l0l4030 Забезпечення дiяльностi бiблiо,rск
l 0 14040 Забезпечення дiяльностi музе'iв i вист€lвок

1014060 ЗабезпеченнЯ дiяльнос,гi цалацiв i булинкiв культури, клубiв,
центрЪ дозвiлля та iнmllx rслубнлrх закладiв

l0l408l ЗабезпеченнЯ дiяльносr,i iншrtх закладiв в галузi культури i
мистеIцва

Додаток: на l3 арк. у l прим
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зАтвЕрд}tЕно
Наказ / розпорядчий докlмент
Наказ вiддiлу культlри i туризму CBoBcbKoi Micbкoi ради

(найменування rоловноrо розпорядника коштiв мiсцевого бюдксry)

/-i y'f . ,;d /.i N .-/ _i

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry па 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культ}ри i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
(найменувацня вiдповiдального виконавця)

Керiвнuцmво i управлiння у вidповidнiй сферi у мiсmм (Micmi KueBi), селulцах, селм,

1. (ктпквк мБ)

кпквк 1010000
2. (ктпквк мБ)

кIIквк 1010160 0l11з.

4.

о6'еdнанuх
(ктпквк мБ) (кФквк) (наймекування бюдкетноi програми)

Обсл бюджетних призначень / бюджетних асигнувilнь - 250300,00 гривень, у тому числi загального фонду - 250З00,00 гривень та
спецiального фонлу 0 гривень.
ПiДСТаВИ ДrЯ ВИКОЕанНя бЮдЖетнОi пРОrрами'. Консmurпуцiя YKpaiHu, Бюdr!сепнuй KodeKc Украiнu, ЗУ "Про мiсцеве са,ttовряфвання", Закон Укрqiнч <Про

,Щерэсавнuй бюdсtсеtп Украiнu на 2019 piK> Bid 23.1 1.2018 р. Ne 2629-V|II, Наказ Мiнiсmерсrпва фiнансiв YKpaiHu Bid 01.I0,20l0 р. Ne 1 147 <Про заmверdсtсення
Тuповоео перапiку бюdэюеrпнuх проzралi lпа резульmапuвнuх показнuкiв Ix вuконання dлlя мiсцевttх бюdасеmiв у еа,tузi к,Щераюавне управлiнtlя> (зi змiнамu Bid
22.12.2010 р. М 1б08, Bid 27.09.20l2 р. Ne l035), накqз МФУ Bid 26.08.2014 р, N9 8Зб (iз змiнамu Bid 30.09.201б р. М8б0, Bid 28.04.2017 р, Nэ472) <Про dеякi пuпання
запровйэrcення проzраvно-цiльовоzо мепоф склйання mа вuконання мiсцевuх бюdсrепiвлl, Нокqз МФУ Bid 20,09.2017 р, Nэ793 (Ь змiнамu Bid 29.12.2017 р, NЬ 1181

"Про заmверdэюенttя cMadoBttx проzрамноi масuфiкацii' вudапкiв mа \реdumування мiсцевuх бюOuсепiв"), наказ МФУ Bid 28.12.2018р. NoI 176 "Про внесення змiн dо
наказiв МФУ Bi| 20.09.2017 р. Nч793 па Bid l4.0I.201 lp, Ns|l", наказ МФУ Bid 15.11.2018 Ns908 "Змiнu dо Правчл смаdqння паспорпiв бюdасеtпнtм проерам мiсцевлв
бюd сепiв mа звimiв про ix вuконання",наказ МФУ вй 29.12.2018 р. Nэl209 "Про внесення змiн dо dеякtlх наказiв Мiнiсперсmва фiнансiв Украtнu", рiшення 39 cecii 7

смuкання CHoBcbKoi MicbKoi раdu Bid 30.09,2019 року.

5.

6. о1

N з/п Цiль державноi полiтики

1

Реатliзацiя державноi полiтики у сферi культури, туризму, охорони культ}рноi спадщини, мiжнацiоЕальвих вiдносин, релiгii та захисry
прав нацiональних меншин, спецiальноi освiти у сферi культури та мистецтв, а також забезпечеЕнrl прав нацiональних меншин, права
громадян на свободу свiтогляду та вiросповiдання.

,7.

8.

Мета бюджетноi програми: Керiвнuumво i управлiння у вidповidнiй сферi

Завдання бюджетноi програлли:



N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. истання бюджетних коштiв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спецiмьний фонд

у тому числi бюджет
розвитку

Усього

2 3 4 5 6

Забезпечення дiяльностi
керiвництва та

упразлiння в сферi
культури

250300,00 250300,00

Усього 250з00,00 250300,00

мiсцевих / що вико складi бюджетноi прот
Найменуванrrя мiсцевоI /
регiональноi пDограми

Загальний фоrц Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4

Усього

10.

ll резчльтативнi бюпока:}ники оюджетноl проI

N з,/п Показник Одиниця вимiру фкерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фоrц Усього

2 J 4 5 6 ,7

1 показЕики затDат
кlлькlсть штатних одиниць од. Штатний розпис з 3

2 показЕики пDоlIчктч

кшькtсть отриманих листlв,
звернень, заJIв, скарг, рiшень

од. Ресстрачiйнi тg,рrrали l170 l l70

кiлькiсть прийнятшt
Irормативно - правових aKTiB

од. книга наказiв 22о 22о

кшькrсть проведенIх( засlдань,
наоал. ceMiHaniB

од.
Протоколи, rшани рлбiт,

оiшенrrя
96 96

показники
ефективностi



кlлькIсть виконаних листlв,
звернень, заяв, скарг, рiшевь

од. Реестрацiйнi журнали ] 170 1170

кiлькiсть прийнятих
нормативно - правових aKTiB

на одного поацiвника
од.

книга наказiв/ штатний
розпис

7з

витрати на угриманнrI однlеl
цтатноl одиницl

тис.грн.
Кошторис на 2019 piK зi

змiналли / Штатний розрис
83,4 8з,4

4 показники якостl
ввчасно прийrrятих
нормативно - правовrж aKTiB

iз загальнот кiлькостi
% l00 l00

вчасно проведених засtдань,

нарад, ceмiнapiB, сесiй
уо l00 100

вчасно виконанихлистlв,
звернень, змв, скарг, рiшень

% 100 100

Начальник вiддiJry культ}?и i туризму
CHoBcbKoi Micbкoi ради н.доБнЕнко

а#

(iнiцiа,Iи та прiзвище)

л. грЕБЕнюк
(iнiцiали та прiзвище)

ПОГО.ЩКЕНО:

МП i. '.,",,. __ _ /_у,
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кпквк 1000000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Паспорт
бюджетвоi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

Вiдцiл культWи i туризму CHoBcbKoi MicbKoT ради
(найменування головноrо розпорядника)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoТ ради
(найменування вiдповiдального викояавlц)

3.

1_ (ктпквк мБ)

кIIквк 10100002. (ктпквк мБ)

кIIквк 10l1100 0960
Наdанltя спецiальноi' освimu школаlrru еспелпuчно2о вuхованllя (музuчнu.ll,tu, хуdоэtснiмu,

хореоzрафiчнttл,tu, mеФпрмьнurlu, хоровu u, мuсmецькtlмu)

Наказ вiддiлу lсультурд i ryризму СновськоТ MicbKoi ради
(найменування лоловного розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

/ц: r'/,. ,s./,/g N 
'' 

,э

(яаймеtrування бюджсrноi проФами)

Обсяг бюджетнИх призначень / бюджетних асигНувань - 3133900,00 гривень, у тому числi загального фонду - 3041400,00 гривень та
спецiального фонду - 92500,00 гривень.

Пiдстави для виконання бюджетноi програми: Консtпuпlцiя Украiнu, Бюdэrепнuй коОекс, ЗЗакон Украiнч (Про Дерэюqвнui бюdэ!сеп YKpaiHu на 20]g piol, Bid
23- 11.2018 р. Nэ 2б29-VIII, накв МФУ Bid 26.08,2014 р. Ng 836 (iз змiнамu Bid 30.09.20tб р. Ne860, Bid 28.04.2017 Р. N9472) кПро dеякi пumання запровqОс!сеннЯ проераJуlно-
цiльовоzо мепйу склаdання tпа вuконаltня мiсцевttх бюdэtсепliв>, Наказ МФУ Bid 20.09.2017 р. N9793 (iз змiнамч Bid 29.12.2017 р. М 1 l8l ''Про заtпверdасення cK,lado1lТ
про?рамцоi масuфiкацi| BudamKiB па креduпування мiсцеаа бюdасеtпiв"), Спiльнuй наказ Мiнфiну mа MiHKy,lbпypu Bid 01.10.20l0 р. Nэ t 150/4t .Про запlверdJttення

внесення ?мiц do ваказiв МФУ Bid 20.09.2017 р. М793 па Bid I4.01.201 l р. Nel l", нqказ МФУ Bid l5. t 1.20t 8 N9g08 "Зj,tiнч dо Правчл смаdання паспорпiв бюdасеmнlм
проzрам .foliсцевuх бюdаеепiв mа звirпiв про ix вuкононня", наказ МФУ Bid 29. t2.2018 р. М1209 "Про внесення zMiH dо dеякчх наказiв Мiнiсперспва фiнансiв Украiцч'',
рiшення 39 cecii 7 смuкання HoBcl,Koi MicbKoi padu Bid 30.09.2019 р.

Мета бюджетноi програми: Духовне па есmеmuчне вuховання Dimей mа молоdi

Завдання бюджетноI програми:

(ктпквкмБ) (кФквк)

4.

5.

7.

8.

позашкlльно1 мистецькоl освlти

N з/п Завдання
l забезпечення надання початковоi музичноi, хореографiчноi освiти, з образотворчо.о ми"r"цruu ,а *удожнього



9. бюджетн их коштiв: н

N з/п Напрями використання
бюдхетних коштiв

Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюлжет

розвитку
Усього

2 з 4 5 6
Надання початковоТ
музичноi;
хореографiчноi освiти

3041400,00 92500,00 з 1зз900,00

Усього 3041400.00 92500,00 з 1зз900.00

10. Mlc нальних ов бюджетноТ прог
Найменування мiсчевоi /

регiональноi програми
Загаrrьний фонд Спецiальний фонд Усього

2 з 4

Усього

грн)

1l. тативнi показники бюджетноТ проl
N з/п Показник Одиниця вимiру .Щжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4 5 6 7
l показникп }атрат

кrлькtсть установ усього од.

положення

l
у тому числl:

мyзичних шкlл од. 1

середн€ число ок,'rадiв
(ставок) - усього

од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

з,7,25 0,5 з,l,7 5

середнс число окладiв
(ставок) керiвних
пDацiвпикiв

од. 2 2

середнс число о&,Iадiв
(ставок) педагогiчного
пеDсоналY

од, 26,5 0,5 2,1

серсднс число окладiв
(ставок) спецiалiстiв од. ,),\ ),s
середне число окладiв
(ставок) робiтяикiв од. 2 2

середне число ок;rадiв
(ставок) обслуговую,lого та
техцiчного пеDсона,rу

од. д\ 4,5

кiлькiсть вiддiлень
(фортепiано, наролнi
iнсточмеяти топrо')

од. Статистична звiтнiсть,
тарифiкацiя

7 7

кtлькlсть класlв од. 22 22



видатки на отриNlаIIIIя

освi,l,и v lIIколах естетичного
вихоllання

тис.грн. Кошторис на 20l9 piK зi змiнами з041,4 зlзз.9

у тому числ1 плата за
навчання v школах
естетичпого виховання

тис.грп. Банкiвськi виписки 92,0 92,0

2 показники продyктч
середЕя кlлькlсть учнlвJ якl

отримують ocBiry у школах
естетиqного вихованняl -

осiб

Накази по ДМШ

l85 185

середня кlлькlсть )лHlB,
звiльнених вiд ллати за осiб 56 56

J
показники
еfrективностi

кlлькlсть учнв Еа одну
педагогiчяу ставку

осiб

Накази по ДМШ (середня
кiлькiсть учнiв - всього) /Штатний

розпис, статистична звiтнiсть
(середне число окладiв (ставок)

педагогiчного персоналу)

,7 ,7

кtлькlсть дlто-днtв од. статистична звiтяiсть з6815 з6815

витрати ва навчання одного

rIня, який отриму€ ocBiтy в

школах естетичного
виховання

грн.

Кошторис на 2019 piк зi змiнами
(зальний, спечiмьний фонд)
Дакази по ДМШ (середпя
кiлькiсть ;,чнiв _ всього)

l6440,0 500,0 l6940,0

у тому числ1 за рахунок
плати за Еавчання v пIколах
естетичного виховання

грн.
Банкiвськi виписки Дакази по

ДМШ (середня кiлькiсть лпiв -
всього)

497,з 49,1,з



4 показники якостi
кlлькlсть днlв вlдвtдування

учЕями цкlл естетичного
виховапня

днlв навчальнi плани 199 l99

диЕамlка збiльшення
кiлькостi учнiв, якi
отримують ocBiry у школа"х
естетичЕого виховання у
плановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покalзника попереднього

о/о

вiдсоток обсяry плати за
навчдlця у школatх
естетичяого вихованняв
загальному обсязi видаткiв
на отримання освiти у
зaLзначених школrLх

уо 2,9

Начальник вiддiлу культури i туризму
Сновськоi мiськоI ради

ПОГОДЖЕНО:
Засryпник начальника фiнансового
вiддi.lry CHoBcbKoiMicbкoii ради

,Щата

м. п-

л, грЕБЕнюк
(пiдпис) (iнiцiали та лрiзвище)



ЗАТВЕРДХЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i т}ризму CHoBcbKoi MicbKoi ради

(наймек]ванн, головвого розлорядника коштiв мiсцевою бюдкеry)

l,<f,../r. s,d'€ N (/з

кпквк 1000000

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

Вiддiл

Вiддiл и1

CHoBcbKoi MicbKoi

CHoBcbKoi MicbKoi
(наймекування вiдповiда,'lьного виконавtц)

з аб ез пече ння d iшbHo с mi б iблi оmе к

1.

2.

(ктпквк мБ)

кпквк 1010000
(ктIIквк мБ)

кпквк 1014030 0824

(найменування головного розпорядника)

J.

4.

(ктпквк мБ) (кФквк) (наймеЕуванЕя бюркетноi профами)

Обсяг бюджетних призначеIlь / бюджетних асигrryъань - 2776100,00 гривень, у тому числi загальЕого фонду - 271 1 100,00 гривень та

спецiального фо"ду - б5000,00 гривень.

Пiдстави дrя ВиконtшlнЯ бюджетноi прОrрапли; Конспumуцiя YKpaiHu, БюОэrеmнuй KodeKc, ЗЗаl<он УкраiНu кПро Дерuсавнuй бюdасеп Украiнu нq 20l9 piK> Bid

2З.l I.2018 р. !Ф 2629-14II, цаказ МФУ Bid 26.08.20t4 р. М 836 (iз змiнаuu Bid 30,09.2016 р. ]ф860, Bid 28.04.2017 р. М472) (Про dеякi пumання запровоdэrсення проерqмно-

цiльовоzо мепоф склаdанttя ttla вuконанttя мiсцевчх бюdэtсепiв>, Наказ МФУ Bid 20,09.20r7 р. М793 (iз змiнамu Bid 29.12.2017 р, М 1l81 "Про заmверdасенrя склаdовlв

проZрамноi класuфiкоцii вudаmкiв mа креdumування мiсцевllх бюdасеmiв"), Спiльнuй накоз Мiнфiну mа Мiнlсульmурч Bid 01.10.2010 р. ]Ф l 150/41 "Про запверdэtсення

внесення змiн dо наказiв МФУ Bid 20.09,20t7 р. Np793 па Bid 14.01.201lp- rФt t", наказ МФУ Bid 15.1 1.2018 М908 "Змiнu do Правuл смаdання п(lспорmiв бюdэюеmнuХ

проZрам мiсцевчХ бюdсrепiв па зВ пiв про ix вuконаНня", наказ МФУ Bid 29.12-2018 р. JVbt209 "Про внесення змiн dо dеякLа HaKBiB MiHictnepcmBa фiнансiв YKpaiHu",

рiшення 39 cecii 7 смuкання CHoBcbKoi MicbKoi раdu 30.09.2019 року.

5.

1 полlтики
та використtшню бiблiотечних

Мета бюджетноi програми: Забезпечення пrlав еромаDян на бiблiоtпечне обслуzовування, заzальну dоспупнiсmь dо iHфooMauit mа ЧльmуDНllХ
7.

8. бюлжетноi прот

N з/п Завдання

l Ъбезпече}*" досrупностi для громадян док}ъ{ентiв та iнформацii, строреЕIrя умов для пoBlio



9. використання бюджетних коштiв:

N з/п Напрями використання
бюджетних коштiв

Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

розвитку
Усього

l 2 з 4 5 6

1

забезпечення
дiяльностi бiблiотек
для задоволення потреб

!ромадян та зберiгашrя
бiблiотечних фондiв

27l1l00,00 45000,00 2756100,00

2

Придбаlrня обладнання
i преддлетiв

довгосц)окового
використаЕЕя

20000,00 20000,00 20000,00

Усього 2711100,00 65000,00 20000,00 2776100,00

10. мlсцевих виконl,ються у складi бюджетноi програми:
Найменування мiсцевоi /
регiональноI програми

Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 э 4

Усього

(грн)

1l. тативнi показЕики бюджетноi проr
N з/п Показник одиниця вимiрч Джерело iнформацii загальний фонд Спецiа,,rьний фонд Усього

l 2 4 5 6 1

l показники затDат

кiлькiсть усmнов (бiблiотек) од.
положецня

2 2

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 20 20

середне число окпадlв
(сmвок) - усього

од. 36,0 з6,0



середне число окладrв
(ставок) керiвних
працiвникiв

од.

Штатний розпис,
статисти.rна звiтнiсть

2 2

середнс число окпадrв
(ставок) спечiмiстiв

од. ),7 s ).7 <

середне число окладlв
(ставок) робiтникiв

од. 4 4

середЕе число окJIадlв
(ставок) обслугов).ючого та
технiчного персонагry

од. 2,5

2 показпикп пDоJIчктY
число читачlв тис. осiб

статистична звiтнiсть

l0,9 l0,9

бiблiотечний фонд тис. прим. 167,800 l67,800

бiблiотечний фонд тис. грн. |2z8,968 1228,968

поповненIrя бiблiотечного
фоrrдrr

тис. прим- l,200 1,800 з,000

поповнешrя бiблiотечного
фонлч

тис. грн. з0,000 45,000 75,000

списанrrя бiблiотечного

фонry
тис. прим. 6,000 6,000

списання бiблiотечного
фонду

тис. грн. 7,200 7 ,200

кшькlсть книговидач тис.екземпл. 22l,з ))l 1

3

кlлькrсть шlиговидач на
олrrого працЬника

(стазку) од.

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть книговидач)
/Штатний розш.rс (серелнс

число окладiв (ставок)
спецiалiстiв)

8047 804?

середнr затрати Еа
обслуговуванrrя одного
читача

грн.

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

248,7 4,1 fý, о



середн1 витрати на
придбання одного
примiрника книжок

fрн.

статистична звiтнiсть
(поповнення бiблiотечIlого

фонлу тис.грн.)
/статистична звiтнiсть
(поповнення бiблiотечного

фонлу тис.прим.)

25,0 25,0 25,0

4 показники якостl
динамlка поповненIul
бiблiотечного фон,ry в
rпановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
показника попереднього
пепiолч

о/о -67 ,5 63,з -з,7,5

динамiка збiльшення
кiлькостi книговидач у
плаIrовому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покzlзника попереднього
пепiо гпr

%

Завдання 2 Придбання обладнання i предметЬ довгострокового використаннrI

Показники затрат

обсяг видаткiв на придбанIrя
предметiв i обладнання

довгостокового
використаншI

грн.
рiшення З8 cecii 7

скJIиканЕя вiд 29,08,20 1 9

р.

20000 20000

Показники продукту
кiлькiсть придбаного
обладнання та предметiв
цовгосlрокового
викооистанЕя

од. Щоговiр, налсrадна на
придбанIrя

200 200

Показники ефеrсгивностi
середнr вич)ати на
прибдання 1 одиницi
предмiтiв i обладнання

довгострокового
грн.

pimeнIя 38 cecii 7
сIс[иканнrI вiд 29.08.2019

р.

100 l00

показники якостi



динамlка кlлькостl
придбання предметiв та
обладЕання довгострокового
використаItIJrI, у порiвIrяЕнi з
попереднiм роком

% 100 l00

Начаrrьник вiддirry кульцри i ryризму
CHoBcbKoi Micbкoi ради н,доБнЕнко

ПОГО,ЩЖЕНО:

., ý(9j.--=<?/; 'оl.

{"iiliп#ъЭ
l\(W/-T
\?b#.-il9- ", 41,1о ! - ..

.t{|al"o ),

(iнiцiали та прiзвище)

л. грЕБЕнюк
(iнiцiали та прiзвище)



2.

4.

5,

1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий докумецт
Наказ вiддiлу культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради

(Еайменувапня юловяого розпорядвзка кошiв м,сцевого бюджеrу)

a E_Jdт, N ,+ з
Паспорт

бюджетноi програмп мiсцевого бюдrrсеry на 2019 piк

кпквк l000000 Вiддiл кульryри i ryризму CHoBcbKoi MicbKoT ради
(яаймещвмш головвого розпорядЕпка)

вiдлiл кульryри i ryризму Сновськот Micbkoi рали
(ктпI(вк мБ) (яаймеЕувем вiдповйФь!Фо шюФвця)

, ЮКВК I0l4040 0824 Забезпечення diмьносmi MyeiB i вuсmаsок
-' (КТПквк мБ) (кФквк) (яаймеЕrвавня бюджфяоi проФам,)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнуваЕь - 629600,00 гривень, у тому числi загального фонлу - 625600,00 гривень та спецiальцого фонду -

4000,00 гривень

JФ 2629-VII], нахаз МФУ вid 26.08.2014 р. N9 836 (iз зuiнаuu вiё 30.09.2016 р, !Ф860, Bid 28.04.2017 р. )Ф472) <Про dеякi пuпання мпроваdrюення про2рамно-цiпьово2о ме lоdу

МФУ Bid 29.12.2018 р, М]209 "Про внесення змiн dо dеякllх наказiв Мiнiсперспва фiнансiв yKpa'tqu", рiаення З9 cecit 7 смuкання вid 30.09,2019 р,

мета бюджетноi проrрамw Вuвчення, збеоеэrення i вuкорuсmання маmерiально:i mо dyxoBHoi кvльrпурu, зutучення zоомйян do наDбань наuiональноI i
7." cBiпoBoiiсmоDuко-wльпvDноiспаdщuнu

(ктI (вк мБ)

кIIквк 10l0000

полlтики

Сприяння формуванЕю, комплекý/ванню та оновленню фонлiв музеiЪ, органiзаuii виставок, розповсюдженню кращих зразкiв нацiонlшьного
кiномистецтва, вiдродженню та розвитку ЕародЕих ремесел, збереженню кульryрноi спадщин}r

3абезпечення об'скгiв або

забезпеченrrя забезпеченtlя виставковою дiяльцiстю



q бю коштlв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальпий фонд Слецiмьний фонд

у тому числi бюджет
розвитку

Усього

2 4 6

l
Забезпечення дiялькостi музеiв

дJIя проведення виставок та
екскyDсiй

625600,00 4000,00 629600,00

Усього 625600,00 4000,00 629600,00

бюджетноil l- Резчльтативнl покzвники
xT -l_ l плча'uuy Одиниця вимiру Джерело iнформацii Зага.,Iьний фонд Спечizurьний фон,u Усього

l 2 з 4 5 6 1

1 показцики затDат
кiлькiсБ Yсmнов усього од, положення

1
l

кlлъкtсть мvlеlв од. 1
1

середне число окладiв (ставок) -
од.

Штmний розпис, статисшчва
звiтяiсть

9,5 9,5

середнс число окладiв (сrавок)
rcпiqяих ппапiвникiв

од, 2 2

2 2середнс число окладiв (ставок)
од,

2,5середнс число окладiв (сгавок)
од.

з
середяе число окладiв (cmвoк)

обслуIов}T очого та технiчною од,

iнвснгарна справа
352,з з52,з

площа примrшень
244,0 244

Y тому числi виставкова площа

видаткп загмьного фовду на

""6ёr-ёцряяя лiяпьносгi м}зеiв
тис.Фн.

Кошторис на 2019 piK зi
змiнами

625,6 625,6

2 показники пDодукry
20 20кiлькiсть проведених висгавок у од.

l60 160,000
кiлькiсть екскурсiй у музеяL од,



кtлькlсть експонfitв _ усього тис. од,

статисти.lна зв jTHicTb

9,5 9,5

у тому числi буде експовуватись у
ппяновомч пепiол'

тис. од,
1 1,200

кtлькlстъ вlдвl,ryвачtв M]aelв осiб 8000,0 2000,0 I0000,0

у тому числl: за р€мвоааними осiб 2000,0 2000,0

осiб 8000,0 8000,0

плавовии оосяг доходlв м\зеlв тис.грн.
Копrюрис на2019 piк

4,0 4,0

у тому числi доходи вiд ремiзацii тис.гря. 4,0 4,0

кlлькlсть реilлlзованих квиткlв шт. статисгична звiтнiсrь 2000 2000

з показники ефективностi

ссредIlя вартlсть одного квитка Iрн.

Кошторис на 2019 piк
(спецiальний фонд)
/стmисмчяа звiтнiсгь
(кiлькiсть реалiзованих квlrгкiв)

2,0 2,0

середвr витрати на одного
вiдвi,ryвача Фн.

Кошmрис на2019 piк зi
змiнами (загальний,

опецiальний фовд) /
статистична звiтнiсгь
(кiлькiсть вiдвiд!ъачiв M}BeiB)

78,2 2,0 63,0

4 покrзники якостl
динамiка збiльшеltм !испlвок у
плавовому перiодi вiдповЬо до
факмчяою показника попероднього "/о l1.1 11,1

динамiка збЙьшеяня вiдвiдвачiв у
плановому перiодi вiдповiдrо до
факмчного показника попереднього

у" 1,7 -l5,5 -2,з

цинамiка збiльшенвя задiявих
вист:вкових площ у плановому
перiодi вiдповiдrо до факмчною
плrя.ц,tя плпеБёля(лгл пёпiлN

о/" 0 0

Начальник вiддiлу кульцри i т}ризму
CHoBcbKoi MicbKoi

Фэ)п,t'*'
Зrдt*r.



кпквк 1000000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoT ради

(найfiеФванря гоrовFою роlпорядниrа [ошltв чlсцевою оюд4 еп l

r',-J'. //,- }|/,|.,j,N 7 -i

Паспорт
бюджетцоТ програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

Вiддiл культ}рlл i туризму CBoBcbKoi MicbKoT ради
(!аймеhfваяш фловяо.о розпорядвпка)

Вiддiл культури i т}ризму СновськоТ MicbKoi ради
(яаймеяrъшяя вйпов]дФьного ввкоЕФця)

Зqбезпечення \iяльноспi папацiв i буduнкiв кулlьtпl,рu, мубiq ценпрiв dозвiлля пq iншlа
клубнttх замаdiв

2.

з.

1. (KIIIKBK мБ)

кпквк 1010000
(кпIквк мБ)

KIIKBK 1014060 0828

(яаймеяувая!я бюдfi еmоi проrрдми)

. Обсяг бюдхетних призначень / бюджетних асиrнувань - 5002370 гривень, у тому числi загмьного фонду - 4714900,00 гривень та+' gлgцiального фонду - 287470.00 гривень.

Пiдстави для виконання бюджетноi п рограми:. Консlпuлпуцiя Украiнц, Бюаrrепнlлй коdекс, З3ахон Украiнu (Про Дерэлсавнuй бюdэlсеп yqpaiчl1 на 2019 piK) вid

23.11.20]8 р. Jф 2629-VI!I, наказ МФУ вid 26.08,2014 р. М 8Зб (iз эмiнап\u Bia 30.09.20Iб р. М860, вid 28.04.2017 р, М472) |Про derKi пuпання заlФовйсlсення

проzрсц,lно-цlльово2о мепоау склаdання mа вuконання мiсцевlrх бюdrсепiвr, Наказ МФУ вiё 20.09.2017 р. N979З (iз Змiнапаu Bid 29,12.2017 р. N9 l181 "ПРО

МФУ Bid 28.12.2018р. Jф] I76 "Про внесення змiн dо наказiв МФУ Bid 20.О9.2017 р. М79з ,na Bid l4.0I.201lp. N-.I1", наказ МФУ вid 15.1].20l8 М908 "Змiнu do Правuл

смаОання паспорпiв бюdr!сейнltх про2рам мiсцевчх бюdс!се лiв lпо звiлпiв про t вuконання", наказ МФУ Bid 29.]2.2018р. ]фl209 "Про внесенl!я змiн 0о dеякш наказiв

МiнiсперOпва фiнансiв yKpaiqu", cni]bHe розиоряОlсення zoлi| обпасноi aepclcaqqoI аdмiнiсrпрацii йа обласноi раdц Bid 08-04.20 1 9р. N928 ,,Про вudiлейrя кошпiв" ,

рiu!ення вхконавчоzо комitепу N9 42 Bid 16-04-20]9 р.,рiuення З9 cecii 7 с&цuкання Bid З0,09.2019 р.

Мета бюдхетноТ проlрами]. Наdqцня послу2 з оDzанiзаuil

(ктпквкмБ) (кФквк)

7.

полlтики
амаmрського мистецтва, художньоi творчостi, а також для органiзачii змiсmвного культурного

8. бюдхетноi
N з/п Завдання

l Забезпеченrrя органiзацii культурцою дозвiлля населення i змiцнення культурних традичiй
2 йкпаrцйня матерiально-технiчноi бази закладiв кyльтурц на вllкоцання дорrrень виборцiв деп]датами обласноi ра.uи У 2019 роui
з покоашецня йJтерiально-технiчноТ бази закладiв культури на виконанця дор}чень виборцiв депJлатами MicbKoT рапи у 2019 poui

4 ПокDащення матерiально-техцiчноi бази зак.rrадiв культури

9. коlптlв:

N з/п
НшIрями викорисгаЕня

бюдrr<сIпих коштiв
Загмьний фоIц Спецiальний фоЕд

у mму числi бюлжсг
Dозвитку

Усього

l 2 4 5 6



_-l

1

дiяльностi палацiв i
будинкiв культури,
клубiв, центрiв
дозвiлля та iнших
клубних закладiв, якi
забезпечують
органiзачiю
кульryрного дозвiлля

464490о 245000 4889900

Покращення
матерiально-технiчноi
бази заtс,,rадiв культури
на виконання дор)день
виборчiв лепlтатами
обласноi ради у 2019
пппi

67000 67000

Покращення
матерiально-технiчноi
бази заtс,T адiв купьтури
на виконання доруч9нь
виборчiв лепуrатами
MicbKoi рали у 2019
norTi

з000 24,10 2410 5470

Покращення
матерiа.rьно-технiчноi
бази зак.па,цiв культури

40000 40000 40000

Усього 4711900 287470 42470 5002з70

10.

НаймеlrувапIrя мiсцевоТ /

регiона.'lьноi пDоmами
Загальний фонд сп€цiальний фонд Усього

1 2 з 4
Програма сприяння
викоllанню
повцовat)кень

деп5,татами Сновськоi
MicbKoi рали на 2019-

з000 247о 5470

Усього 3000 24,70 547о

(грн)

Завдацця 1 Забезпечення органiзачii купьтурного дозвirr.rrя цаселення i



кlлькlсть vcтaнoB чсього од,

положення

26 26

у тому числr:

0удинкlв культури 9,0 9,0

середнс qисло окладlв
(сmвок) - усього

од,

Штатний розпис,
стmистичяа звiтнiсть

бз,25 бз,25

середн€ число окпадlв
(сгавок) керiвних
працiвяикiв

од. 2l 71

середнс число окпадlв
(сгавок) спецiа,'Iiстiв

од. 19,25 I9,25

середне число окIIадlв
r(пяоk\ побiтник;в од, 2 2

середнс число окJIадlв
(сгавок) обсJryговуочоrо та
IЕхнiчного персонму

од, 2I 2|

видатки загaйьною фонду
на забезпечення дiяльностi
пмацiв, будинкiв культ}ри,
клубiв та iнших закладiв
клубного типу

тис, грн.
Кошmрис на 2019 piк зi

змiнами
4644,9 245,0 4889,9

2
кlлькlсть вl,llвlд\тачtв -
чсьоrо

осiб

статисгична звiтнiсгь,
плаfi роботи РБК

l58l25 11875 170000

за реаJIlзованими квиткatми осiб 11875 l1875

безкоштовно осiб l58l25 158125

кlлькlсть заходlв, як1

забезпеч},lоть органiзацiю
кульryрвого дозвiлля
яаселення

од. з200 з200

плановиЙ обсrг доходiв тис, mн. Кошmрис на 20[9 piк 245,0 245,0

уmму числl доходи вlд
ремiзацii квlтгкiв

тис, Фн. Бмкiвська квитанцiя 95,0

кlлькIстъ реалlзованих
квпгкiв

шт.
Видаткова яакла,дIl4 звiт

l l875 l l875

3 показцики
середяя вартIстъ одного

грн,
Банкiвська кв}imнцiя/
вяпаповя пякпяпяя 8 8

середш витрати на одlого
вiдвiдувача Фн.

Кошторис зi змiнами на
20l9 piк зi змiнами

(загальний, спецiальний

фонд) / Статисгична
звiтнiсrь, план роботи РБК

(кiлькiсть вiдвiдувачiв -

усього)

29,4 20,6 28,8



середнl ви-rра,и на
проведення одноло зitходу

Кошторис зi змiнами на
20l9 piK (загмьний,
спецiмьний фояд)

/сmтистична звiтнiсть,
план роботи РБК

(кiлькiсть за\одiв, якi
забезпечують органiзацiю

культурного дозвiлля
паселеншI)

l451,5 16,6 l528,1

4 показники якост!
динамiка збiльrценriя
вiдвiдувачiв у плановому
перiодi вiдповiдно до
фаmичною показника
попереднього перiоду

% -2|,7 -з,9

l показItики затрат

обсяг видаткiв,
спрямованlD( на покращення
ма-IЕрiально-технiчноi бази
заrладiв кульr}ри

тис. Фн.

сп!льне розпорядкенвя
голiв обласноi державноi
адмiнiсФацii та обласно'i

ради вiд 08.04.20l9p, N928

,,Про вилiленrrя коштiв",

рiшення виконавчоm
комilgгу Ns 42 вiд

t6.04.20l9 р.

67,0 6,7,0

2 показники пDодчктч

кiлькigгь об"еюiв ва якi
IшаЕусться покращецня
матерiа,'Iьно_техпiчноi бази

спlльне розпорядкення
rолiв обласноi державноi
адмiнi9Фацii та обласноi

ради вй 08.04.20l9p. NФ8
,,Лро видiленIrя коцrгiв".

рiшенqя виконавчоrо
комiтgD/ N9 42 вй

l6.04,2019 р.

2,0 2,0

]
показнцкп
ефекIивностi

Середнi виФrпr
спрямованих на lоб'сtо,
&пя покращенIlJl
матерiально-технiчноi бази

тис. Фн.

спшьне розпоря,Dкеняя
юлiв обласноi державноi
адмiнiсrрацii m обласноi

ради вiд 08.04.2019р. N928

,,Про видiлення коштiв",
рiшення sиковавчого

комiтецl М 42 вiд
l6.04.20l9 D,

ззý зз,5

4 показцикп якостi

--l



пrtюма ваm кiлькостi
об'сtсгiв на якi гl,,Iанусtься
покрашення матерiально-
технiчноi бази зак,lадiв
культури на виконання
доручеяь виборцiв
деп,!таmми обласноi ради

l5 l5

Завлання 3 Покращеяня матерiально-технiчноi бази закладiв кульryри на виконання доручень виборuiв д9п}татами MicbKoi ра,чи у 20l9 роui

показники затрат

Обсяг видаткiв,
спрямованю( яа покращевня
матерiально-технiчноi бази
захладiв кульryри

тис. грн.

рiшення З7 cecii 7

сlспикання cHoBcbKoi
Micbкoi ради вiд

2З,07.2019 р., рiшевня З9
cecii 7 скликання вiд

30.09.20l9 р.

з,0 2,47 5,47

2 показникп пDодYктч

кiлькiсгь об"€ктiв ва якi
плаIо/еться покращенн,I
ма,IЕрiальяо--rехнiчноi бази

рiшення З7 cecii 7
скликання cHoBcbкoi

Micbкoi радrt вiд
2З.07.20l9 р,, рiшення З9

cecii 7 скликання вiд
З0.09.20l9 р,

1,0 6,0

з

Середнi влФати
спрямоваяихна lоб'€кг,
дJIя поцращення
матерiально-технiчноi бази

тис, гря.

рiшення З7 cecii 7
сю,lикання cHoBcbKoi

MicbKoi ради вiд
2З.07,20l9 р., рiшення 39

cecii 7 скликання вiд
З0,09,20l9 р,

0,494 0,9l2

4 покrзники якостl
пI{юма вага кiлькостi
об'екгiв на якi плануеться
покращенпя MaтepiалbHo-
технiчноi бази закпадiв
культ]Фи на виконання
ЛОруT ень виборчiв
депутапtми обласноi ради

% 100 l00

3авдання 4 Покращення матерiально-технiчноi бщи заклалiв кульryри

Показяпки !дтрат



обсяг видаткiв на прLцбання
продмстiв i обладнання

довгострокового
використання

Фн.
рiшеяня 36 ceci'i 7

скликавня вiд 27,06-2019

р.

40000 40000

Показникп продукп/

кiлькiсть придбдrого
обладяання m предметiв
цовгосlрокового

од. Договiр, накладна на
придбання

l

Показн ки еФектuвностi

середнl витати на
прибданн, l одиницi
предмiтiв i обладнанвя
цовгострокового

грн.
рiшення Зб cecii 7

скликання вiд 27.06,2019

р.

40000 40000

показники якостi

придбання предметiв m
обла.длання

довгостроковою
sикористанtlя, у порiвюrннi
з попередвiм роком

о/о -25

Начальник вiдцiлу культурll i туризму
СновськоТ MicbKoT ради н.доБнЕнко

(iзiцiФя та пр'звяце)

л. грЕБЕнюк



1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
Наказ вiддilry культури i тrcизму Сновськоi MicbKoi ради

(яаймеЕувавшrоловвого розпорядиrка коштiв мiсцевого бюджgгу)

ia| l?'.;tg,/c у ?5
Паспорт

бюджетноi програми мiсчевого бюд2кету на 2019 piк

кпквк 1000000 Вiддiл кульцри i туризму СновськоТ мiськоi ради
(наййеЕуDанIи головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
(наймен}таlm вiдловiдального виковавщ)

(ктIIквк мБ)

кпквк 1010000
2.

KTTIKBK мБ)

кпквк 10l408l

5.

з,

4.

1.

8.

0829 Iншi закltаdu mа захоdu в

KIIIKBK мБ) (кФквк) (наймеЕ}ваяю бюджетноi програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 372200,00 гривень, у тому числi загального фонду - 372200,00 гривень та спецiальНОГО

фонду 0 гривень.

Пйстази для виКонання бюджетНоi програми., I(оасиuп)цiя yKpailu, Бюdмелпнuй коdекс, Закон Украiнu <Про,Щерэсавнuй бюdэЕеlrl yKpatHu на 2019 piK> Bid

23.] 1.20]8 р. N9 2629-VLII, наказ МФУ вid 26.08.2014 р. М 83б (iз змiнамu Bid 30,09.201б р. N9860, вй 28,04.20]7 р. N-.472) кПро dеякi пumання запроваdэеення проерал,tно-

цiльовоео мепоdу сМаdмня па вuконанНя мiсцевuх бюd сепiвr, Наказ МФУ Bid 20.09.2017 р. N979З (Ь змiнамu Bid 29.12.20]7 р. Ne 1 l8l "Про запверiясення склаdовttх

проzрамноi масuфiкацiI вudаtпкiв па креОutпування мiсцевtlх бюdэtсепiв'), Спiльнuй наказ Мiнфiну лпо Мiнкупьпурu вid 01.10.2010 р. М l 150/4 ] "Про запверdэtсення

внесенця змiн dо наказiв МФУ Bid 20.09.2017 р. N-.79З ltla Bid 14.01.2011р. NэI I ", наказ МФУ Bid l5.1].2018 Nэ908 "Змiнu dо ПpaBult смаdання паспорпiв бюdlсепнllх

проzрам мiсцевчх бЮdх{:еmiв па зв пiв Про |х вuконання", ноказ МФУ Bid 29.12.2018 р. N91209 'Про внесеннra змiн dо dеякчх наказiв Мiнiсmеропва фiнансiв Украiнu",

рiч,лення З9 cecit 7 склuкання Bid 30-09.2019р.

Мета бюджетноi програми: Забезпечення diMbHocmi заlолаdiв па зtхоdiв в zалvзi кvльrпvоu i мuсmеumва

Завдання бюджетноi

полlтики
i цiльового викоDистання вйповiдню< бюджетних коцrтiв

дiяльностi Вiддiлу та

N з/п Завдання

Пiдтримка та розвиток культурно-освiтнiх заходiв забезпечення своечасного та якiсного технiчного нагляду за будiвництвОм Та КаПiТаЛЬНИМ

ремонтом, скпадання i надання кошторисноi; звiтноi; фiнансовоi локументацii', фiнансування установ згИно iз затвердженими кОштОРИСаМИ,

надання якiсних послуг з централiзованого господарського обслуговування



9. бю коштtв:

N з/п
Напрями використанrrя

бюджетних коrцтiв
Загальний фонл Спецiаrrьний фонд

у тому числi бюджет
розвитку

Усього

l 2 з 4 5 6

1
Забезпеченпя дiяльвостi
центDалiзованих б,rхгалтерiЙ

372200,00 з72200,00

Усього з72200,00 372200 "00

(грн)

тативн1 бюджетноil1. пока:}ники оюджетноr Irpor

N з/п показник Одиниця вимiру Джерело iнформацii Загальний фонл Спецiальний фонд Усього

2 з 4 5 6
,|

l показники затрат
кйькiсгь усганов усього од.

Поло7кеяяяy тому числl:

цевтралiзовмих б}r<га,rтерiй од, l 1

5середве чисJIо оulадiв (сгазок) -
од.

Штаfl]ий розпис
5

середtlс tlисло окJrадiв (сгавок)
спепiалiсгiя

од. 5 5

вrтграти загального фонлу ва
забезпечеявя дiядьносгi iншик
культ}рно-освiтнiх заходiв

тис.грв.
Кошгорис яа 2019 piк зi

змiнамп

2 показникп пDодYкту
кiлькiсгь закладiв, якi
обслуговуе цеятралiзовшrа од, полохепня 55 55

кrлькIсгь осооових p,lxyEкrB од. Осюбовi рахуЕки 185 l85

кiлькiсгь складеfl их звiтiв
ппяпiпниками бlхгаlrтетrii

од. Звiти l 120 l 120
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