
укрдiнд
СНОВСЬКА МIСЪКА РАДА

ВIЛДIЛ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ

Наказ м 83
по вiдлiлу культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi радивiд 08 листопада 2019 року

Про впесення змiн до паспортiв
бюджетншх програм мiського
бюджету на 2019 piK

Вiдповiдно до гtункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 26.08.20T4 }lb 836 ,,Про деякi lrитанЕrl
запровадження прогрilмно-цiльового методу скJIаданн;I та виконання мiсцевих
бюджетiв", зареестров€tного в MiHicTepcTBi юстицii Украirти 10.09.2014 р. Nч
1103/25880 (зi змiнами), рiшенrrя 40 cecii '| скJIикання MicbKoi ради вiд
29.10.20l9 року Ns1O-З9Л/II ,,Про внесеншI змiн до рiшення Сновсъкоi мiсъкоi
ради вИ 21.12.2018 р. Nч2l-ЗOЛШ ,,Про мiський бюджет на 2019 piK"

НАКАЗУЮ:

Внести змiни до паспортiв бюддетних програм мiського бюджету на
2019 piK вl.п<лавши ix в новiй редакшii, що додаютъся, а саме за:

кIIквк Назва бюджетпоi програми

l010160 Керiвнrлцгво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi),
селищzlх, селах, об' сднаних територ i алъшrх гр омадах
Надаl*lя спецiалъноi освiти школами естетиtIного виховання

101l100 (музичними, художнiми, хореографiчними, театр€lJьними,
хоровими, мистецькими)

l014030 ЗабезпеченIш дiяльностi бiблiотек
l014040 ЗабезпеченнrI дiялъностi музеiв i виставок

10140б0 Забезпечення дiялъностi палацiв i булшrкiв культури, клубiв,
центрlв дозвiлля та iнших клубних закладiв

1014081 Забезпечен}ш дiялъностi iнших закладiв в гапузi культури i
мистеIцва

|017З24 Будiвництво ycTulнoB та

Додаток: на 15 арк, у 1 прtлм

Нача-гlьник вiддiлу культури i тур
CHoBcbKoi MicbKoi ради

:.,Оs *\
,д\ч i
\ }i л*Я

91;

н. доБнЕнко



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

(найменування головною розпорядника коштiв мiсцевого бюлжшу)

N

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi радиl. (ктпквкмБ)

кпквк 1010000

(найменування головноm розпорядника)

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi мiськоi ради)

.'-

(ктпквкмБ)

кпквк 10|7з24 о44з

(найменування вiдповiдапного виконавця)

Буdiвнuцmво усmанов mа заклаdiв кульmурu
(ктпквкмБ) (кФквк) (наймеrryвання бюджспrоi програми)

асигнувЕlнь - 879224,40 гривень, у тому числi загального фонд/ -, Обсяг бюджетних призначень / бюджетних
" спецiального фонду -879224,40 гривень.

гривень та

Пfutогам ди ЕЙяш б!одЕпюi проrрм| I<о,@uпryца ylwrlu, Б,оd.iейй хоОеко ЗаRоs y\"aiulu <Про ДерNо4й tфdмй й 2019 pt., Bio 23.1 1 ,2018 р. М 2629-
VIII, м МФУ Bia 26.08,2011 р. М 8Зб Ф жfuамл вiё 30.09.20Iб р- М86О, sid 28-042017 р- М472) аПро a.Ri мм,апроФфNем hроrршо-цir@ юпоOу
смааацм по фвм Micl|eм бюфс.пiвr, а@ МФY aia 20.09,2017 р. М79З В злiwч Bia 29.12.2017 р. М l l8l 'Пр gй@рOфеsм.ЕrаO@ч, лро2рйноI

. масфiючi вчаапiв ru креоuйJ&ям лiса.еш бФаONепЬ", w МФУ вй 27.07.2О1 I р. J\ЬЭ45 (зi ыПм вй 30.] 1.2012 р. М l2б0, ай 10.09.2015 р, М 765) 'Про
"' 

'опв.рф]с.w 
Пфяфм MPclitcy резуммм юмi. б!й,жtйчr прфл ом ,ia|eBй бlооrlс|йlв м avlaDlKas!, цо юхуDь 

^оiйа|юваd@ 
1 yi, яi.а.м

бра*епiв",ю@ МФУ Bia 2& 12-2О]8р- М1 176 'IIр месенlя gяiв dо @Ь МФУ .i0 20.09.2017 р. М79З йd Bio 14.01.20I 1р. MI 1', w МФУ Bid 15.1 l,2018 tфП8
':|rifu ёо ПFаф фO@в MaoprliB бюф.семв проqаt яiсц.м брlrФепiв йа звlпiв npo а вйонм\ вахаэ МФУ вid 29.12.2018 р. М] 209 'Про ы.фм йiя ёо
0ж нохфЬ Miaiй.pc@ Фwсiв Уlфfuц\ plu.H,B 40 @cil 7 сммнм вiП 29.10.2019 р,

tvltrla UtUлrкtrrнUl llpul рами. JuUе'flеченнr, UчUlбнuulllбu ,llu реZruнaulьнuu pu36ulllUK
7.

8.

Цiль державноТ полiтики
Формування iнфраструкryри об'еднаних

Завдан бюджетнотня п

N з/п Завдання
1 Реконструкцiя та реставрацiя об'ектiв

9. иви ня бюджетних коштiв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спецiа,rьний фонд

у тому числi бюджет
DозвиткY

Усього

1 2 J 4 5 6

l
Реконструкцiя та

реставраuiя установ та
закладiв культури

879224,4 879224,4 879224,4

Усього 0 879224,4 879224,4 879224-4



le 1к мlсцевих гlональних п що викон ься у скJIадl ми:

Найменування мiсцевоi /

оегiональноТ пDограми
Загальний фонл Спсцiальний фонд Усього

l 2 J 4

Усього

10. бюджетнот (грн)

бюджетнотльтативнl покzLзники

N з/п Показник Одиниця вимiру джерело iнформацiт загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 з 4 5 6 7

1 показники затDат

витрати на реконс,гр}кцlю та

реставрацiю об'ектiв
тис.грн.

Копrгорис зi змiнами на 2019
piK, дотаток б до рiшення 40

cecii 7 скликання вiд
29. l0.2019o

8,79,22 8,19,22

2 показники продукту

кiлькiсть обекгiв, якi
плануеться реконструювати.

од.
.Щоговiр, акт виконаних

робiт
1 l

_.' показники ефектцвност

-ереднl витрати на
эеконстр5пtuiю об'екга.

тис.грн.

Кошторис зi змiнами на
2019 рiц дотаток б до

рiшеlтня 40 cecii 7

скJIикання вiд 29. l 0.20 1 9р

/.Щоговiр, ilKT виконаних
ппбiт

879,22 879,z2

4 показники якостl
питомавага кlлькост1

об'ектiв на якi rшануеться
проведешlя реконструкчii', ло
кiлькостi обекгЬ, що
-пмабlмп _а-п-пmrlиltiТ

уо 12,5 12,5

н. доБнЕнко
(iнiцiа"п.r та прiзвице)

л. сАвчЕнко

м.п;

(iнiцiали та прiзвице)



ЗЛ,ГВЕРЛЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддi;lу культури i ,гуризму СновськоТ MicbKoi рали

(найrlсtlл,ваttttя l ()JlоRltого р()зпорялника Kottt l,iB rticttctrot tt бкr,l;ttсlt )

N

Паспорт
бlоitже,1,1l оТ lt рогра ivt rl ]vl ic lteвol,o бlол,лtе,l 1, ll а 2 0 l 9 pi к

]

кгlквк ]000000
(]i,] l Ilil]K ]Vll;)

) KI IKBK ]0 | 0000
(K,i IiKl]K l\,]l,)

кпквк ]01408l

[Ji.,t.,ti.lr K),.,lb,l ури i турr,rзпtу Сновськtli MicbKtli' радtt
(llai]UclI\ tsilllllя J (),I()tsllol,() ро ltlopя.LttttKa)

Вi:iлi.ll куjlьгурl.| i т,урr.rзму CtioBcbKoT MicbKoT pa.,tll

J.

{ llall\!eItYRallIlя al;lIl()B1,:la:]ы1()l (l аикоIlавtlя )

Зuбс,зllечаttttst dist.,tbttrlc:пti ittlttu-r зuк.,tсtdirз в,,u.tl,зi K),.,lbll1.r,l)lt i.ttttt,tltettпtBct0829
lкl IKПKMli lкФквк) lпr' !ur\з пr бкцхrч по, ,rx, pi o

4, Обсяl б'одrrетних при]начень / бюджетнлх асигнувань - 425700,00 гривснь. у тому числi rагмьного фонду - 425700.00 гривень та спецiаJIьного фояду 0

Оо dеякlu ц!каli6 lhцi.lперспlво фiппlсiв \'кроilл", рil!еннr 1O &tii 7 tх,пlл1 llя.liо29 ]020l9р

1. Мета бюдже,гноi програми'. Забе:зllе,tаttttst iist,,tbHoctlti зсttс_,tudiв пtсl ,захслdiв в lаlузi K_I,.-tbtlt_l,!ltt i .ttttc,tltet!пtcla

8. Завдан ня бtодrкетноТ

Ilолl,,I,11ки. на яI,I.Iеtlня якl.Jх спDямована lзаLlIя оюджетноl п ll
N -llгl

I {iль лержавноi llолiтl.r ки

Забезпе,tенtlя е4)ек,гивного iцiJlьового вllкOристання вiдповiднllх бюджетнllх KotIlTiB

2 здiйснення фiнаllсоволо планчваняя,l,а бчхгалтеDського облiкч бiH ансово-госполаос bkoi лiял bHocTi В iллiлч та п iл п оDялкован их В iлл iлч vcTaн о в кчл ьтчDи

лання оIOдхtеl,ноl п ми
N з/п Завдан ня

Лiдтримка та розвиток культурно-освiтнiх заходiв забезпечення своечасного та якiсного технi.|яого нагляду за булiвничтвом та калil,альним ремон,гом,
складанн' i ямання кошгорисllоТ. !BilHoi. фi,rансовоi док}vен,ацii. фiнансування установ rl iдно iз tатверджениvи кошторисами. наJаllllя якiсних послуг l

центраJIlзованого господарського оослуговуваяня



\

MlcIleB1.1\ гiональних програ]\,l. Lцо lJикоliу}о,l,ься у скJrа,цi бюдяtеr,tiоl' II

D.\,, льтатtlвнt локаз}ltiк1.1 ()юлjкетноl п

(грн)

ня utuлжеlних кOш

N зiп
Напрями використання

бюджетtiих коштiв
Загальний фонл С-'llеrriальний фонл

у тому числl оюдяiет

llозви,гкч
Усього

) .l ) 6
.3абсзllс.tсllttя . tiя-,tьlrос,l,i

I lc]I 1 pa]Ii]oIJill]l.tx бr xt,lut t cI-tiii
425700.00 425700.00

Ycbot,tl 425700.00 42_5700.00

На

i0.
l]ай Metl_yBatt ня м iсцевоТ /

I,1ollfu ] b}{OI програN,l и
Зага.ltьнlrit r|ltlнл Спеrtiа.льrrrlй (lонд \'с bt,lt,tr

показl lt.t к олtlttltuя Bt.tbti жерело iirrьормацiт Зага.ltl,tlltii dlонл cr lецiаlIьн tlй tllilнл

lIоказllIlки затDат
l(LlI)KIc I ь \,c,|,ilII()B \ cb()l,()

l It1.1оitiсttliя\ lI)\!\, l]tlc.-I]:

ttclt,I,plul iзtlllattиx бr xl а-1,1,срiй

ссрс. lIl(, .Iис.ttl t,lK_ til, (itl (с,гавок)

Vcb()I ()
I I I,t а,I,tlий розttrtсccpc,ilIl(, LIt{c,l() ()K.lll.:lIl] (c,I,a]toK)

cllcItilulic,t iB

I}и,|,рtII,и tal,tuIbIl()I,() t|xltl,,1r, tta

забсзtIе,tсltltя .,tiя:lыtосt i itttпих
к\,j I I;l,\,n l I()-()C lt],гн I \

гис.Il]ll.
КоLtt,lорис rra 20 I9 piK зi

зrtittaltll

Ilоказtlикtl п
K1-1I l,KIc I,L ]aK,la,1l l}- я Kl ()()cjl\ 0,0t]\ (

I(cll l naLl IзоlJаlIil ()\ \l,iUi,I,сDlя
i lо;Iо;ксltlrя

Kljl LKlc,|,b ()с()()()t]и\ na\\,II Kl I] ()собtlвi ра\),tlки
Klj]bKlcl,b cK.li1,Icllll\ зI]| l lIt

llBllllKiINlи ()\/\ l"L1,I cpll
ЗlliIrr



J показники ефективностi

кiлькigгь ycT€lIIoB, якi обслуговус
l пршtiвник

од.
Положення ДIIтатний

розпис, статистичЕа
звiтнigгь

Il 11

кiлькigгь особових paxyBKiB, якi
обслуговуе 1 працiвник

од.
Особовi рахунки ЛIIтатний

розпис, статистиtIва
ani.mimr

з7 з7

середнi вI{граги на 1 працiвника тис.грн.
Кошmрис Ha20l9 рiкзi
змiнами ДIIтатний розпиc,
статистиtIна звiтнiсгь

85,1 85,1

4 показнпки якостr

prBeнb виконанIrя по пlдгримц1
та розвI{гку кульryрно-освiтнiх
заходiв, забеsпеченЕя
своечaюItого та якiсною
технiчною ЕагJIя.ry за
булiвнштrвом та кшriтальним

ремоЕюlц скпадання i надшrня

коtrrгорпсноi, звiтноi, фiншлсовоi
доrументацii фiншtсуванвя
устшrов згi,шrо iз затвердхеними
кошторпсами, наддIня якiсних
посJDл з цеЕгралiзованого
юсподарською обсrrуювування

о/о

ч#Щь
/ý-й'. г]:j \а?

100 100

Нача"lтьник BMiJIy культури i ryризму
Сновськоi MicbKoT ради

ПОГОДЩ(EНО:
Начальуl;fllryЕ_ого вiддiJIу

к,#жяI Lr ттлЕтJЕIJтaп
дд.,,{уудцдддýY

(iнiцiаrrи та прiзвпще)

;йJ,
Jl. UАбч-trгlк\J
(iнiшiали та прiзвиче)



Jд I,1}F,рджЕLlо
Iiаказ / розпорял,tий докумен,г
Ilаказ вiддi.llу куJIьтури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi' рали

(llrйлlсll\,!rаll1lя головноrо р()Jllо})я,rtI]ика ý()l]lllB N]:сllсtsого бю]Lriсi\)

N

IIacllopr,
бюдже,rноi програми MictleBoг,o бюлжету на 20t9 piK

l. кпквк l000000
{к-гI]кltк \lI;)

кпквк l0]0000
(KIl]Kl}li\]];)

" кпквк 101-1060
-).

082 8

Вiлдiл культу1-1и i ,r,чризму Сновськсli ir.ticbKoT ра,ttи
(l]ilivc l\rr]ir]rя t),,(lq:]оlо ро]l:оaя-,ili/{х)

[} i.,r.li,ll кул bTyplr i туриз му С ttoBc ьксli ll i с bKtlT 1la.,lll
(,]liNlс:!\ llп,:l|я a1-1|]tlB]_,ll]i]]]lo: о з2к():Iii3]t' )

зuк.tuOir;

/ обсяг бюджетни\ пгl1,1а,lснь / бюджетних асигнувавь _ 55l6070 гривень, у тому числiзагмьного фонду - 5228600.00 lриsснь та сljецiального фонлу -

' ]87470.00 гриве,lL,

7. Мета бюдrr<етноi програ]vtt,. ltctdctttttlt tltlc,_,t,\,,, з op:ttttiзttttil'K_y-цbtlt.y,lltttl,,tl t)tlзr;i.'t-'tst ttttt,e.tettttst

8. Завданнябюдrкеr,ноt

6 I Iiлi лепжавнот полiтики l l: я ()к)пiliет,llоl пDог и

N з/п I {iл b,rc1l;KaBHoT пол iTtt Klt

Створення умов дJlя розвllтку ycix вилiв аматорського мистецтва. хуложньоТ творчостi. а Taкo)i для органiзацiТ змiстовного куJ]ьтурного дозвlлля

населення. здобчтIя tlcBiTrl ч сферi культуr;и i rutистецтва

авлання оюл}кеl,ноl

N з/п Завдання
Забезпечеrtня органiзачiТ культурного дr.,lзвiлля населенl|я i зьtiцнення культурнихтрадицiй

2 Покрашення матерiально-технi.rноiбази закладiв культурll на виконання доручеllь виборчiв депу'гатаl\,tи обЛасноiрали у 20 l9 poui

-) По*ращ""urматерiа_пьно-r,ехнi,tноТбазизакладiвкультурllнавиконаннялорученьвиборчiв депутатами мiськоТраДиУ20)9РОUi

J Покрашен ня м атерiirл ьно-техн i ч ноi базлt закл адi в кул ьтури

9 I Iarr }]икOрис,],ltllllя бttr,txcgrttих кошt,t iв:

N з/lr
I Iаrrряvи I]икорl.iс,|,illlllя

бкlлжL-гttих Kottt t iB
Заt,tutыtий t|ltltt.,t Cltctliitlt ыI rt ii thtlt i,,l

y"I,ONl\, чис,,il оl{),]lжgl,

D(),]l.}и,l,к\,
Ycbtltrl

) _) 4 5 6



Забезпечення дiяльностi
палацiв i булинкiв
куJIьтури. клубiв. ueHTpiB
дозвiлля та iнших
клубних закладiв, якi
забе lгlе,tують органi зauiKl
кульl,урного дозвiлля
Hace-rIeH ня

5 l 58600 24.5000 540зб00

,)

ГIокращсгtttя Mar ерizLп btttl-
-гехнi,t нtll' бази закладi в

K}/jr ьтчри на ви кона}lllя

доруче}lь виборuiв
депчтатамtt обласноi'

радиу20l9рошi

(l7000 67000

.)

l Iокрашення мtатерiапьнсl-
техн i ч Hoj' бази закладiв
культури на в1.1конання

доруtlень виборчiв
депу,гатаN,l и MicbKoi' ралr.t
y20l9poui

з000 2470 2470 5470

4

Покращен ня матерiально-
,гехн iч Hoi ба:зи закладiв
культури

40000 40000 40000

Усього 5228600 ?,87 470 42470 5_5 I6070

l0 lk мiсцевих / регiонаJ]ьнtlх tlрограNr, шо вLlконуються у складi бюдлtетt l'проt,Dами: (гпн)
l laйrtcltl tlаlittя bticrlcBol'/
pcгiotllTl bttoi I Ill()l,nzl\l и

3at it tl,ttий r|lоtt.ц СrlсцiturыIий t]lolr11 Ycl,clt tl

1 2 J 4

Програма сприяння
виконанню повноважень
депутатами Сновськот
MicbKoT ради на 2019-202l

роки

з000 2.470 5470

Усього з000 24,70 5470

l ]. Результативнi показники бюджетtrоl'програми:



,/п Показник одиниця вимiпч Джерело iнформацiТ загальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 J 4 5 6 7

завдання 1 Забезпечення органiзацiт кульryрного дозвiлля населення i змi нення культурних традицiй
показники затDат
(lлькlсть установ усього од.

положення
26 26

у тому числl:

будинкiв культури од. 9,0 s0
середнс число ок.падiв
(ставок) - усього

од.

Штатний розпис,
статистична звiтнiсть

бз,z5 бз,25

середне число окJIадlв
(ставок) керiвних
працiвникiв

од. 2| 21

]ередне число окJIадlв

icTaBoK) спецiалigгiв од. 19,25 |9,25

]ередне число окJIадlв
'ставок) побiтникiв од. 2 2

середне число окJIадtв
(ставок) обс.rryговуючого та
тсхнiчного пеDсонilлч

од. 21 21

видатки загальною
(спецiального) фонду на
забезпеченrrя дiяльноgгi
палацiв, булинкiв культури,
к.rryбiв та iнших зак.падiв
кrwбного тиш

тис. грн.
Кошторис на 2019 piK зi

змiнами 5 158,6 245,0 5403,6

2 показпики пDолчктч
кiлькiсть вiдвiдувачiв -
чсього

осiб 158 l25 l 1875 170000

у тому числ1:

ta реалiзованими квитками осiб 1l875 1 l875
5езкоштовно осiб план роботи РБК l 58l25 15 8l25
кiлькiсть заходiв, якi
забезпеч)доть органiзацiю
культурного дозвiлля
населення

од. з200 з200

1лановий обсяг доходiв тис. грн. Кошторис на 2019 oiK 245,0 245,0
g юму числi доходи вiд
rеалiзацii квиткiв тис. грн. Банкiвська квrrrанцiя 95,0 qý0

(tлькlсть реалlзованих
cBжiB шт.

В идаткова нак.lIадн4 звiт
l l875 l1875

J
показцики
ефеrсгивностi
середtп BapTlcтb одного
кRитка грн,

Банкiвська квитанцiя/
Rипятпря qяrпяпц4 8 8



середнl виlрати на одного
вiдвiдувача грн.

Кошторис зi змiltами tlit
20l9 piK зi змittамtr

(загальний, спецiа..ltыtий

фонд) / Статистична
звiтlliсть, план роботи РБК

(кiлькiсть вiдвiдувачiв -

усього)

з2,6 20,6 зl,8

середнl витрати на
проведенюI одного заходу

грн.

Кошторис зi змiнами на
2019 piK (загальний,

спецiмьний фонд)
/статистична звiтнiсть,

план роботи РБК
(кiлькiсть заходiв, якi

забезпеч)лоть органiзацiю
кульцрного дозвiлля

населення)

l61-2,1 161.2,|

4 показники якостl
динамiка збiльшенtrя
вiдвiдувачiв у плановому
перiодi вiдповiднодо
факгичного покilзника
попереднього перiоду

o/n -)) .2|,7 -з,9

Завдання 2 Покращення матерiально-технiчноТ бази зактIадiв кульц{ри

роцi

на виконання дорJлень виборцiв депутатами обласноi ради у 2019

l показники затрат

Обсяг видаткiв,
спрямов:rних на покращення
матерiа;rьно-технiчноi бази
закладiв культури

тис. грн.

спlльне розпорядкснюI
юлiв обласноi державноi
алмiнiстрацii 1з обласноi

ради вiд 08.04.20l9p. JФ28

,,Про видiлення коштiв",
рiшення виконавчого

KoMiTeTy Nэ 42 вiд
lб,04.20l9 р.

67,0 6,1,0

2 показники пDодYктч

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

спlльнс розпорядкення
голiв обласноi державноii
адмiнigграцii та обласноi

рали вiд 08.04.20l9p. Nч28

,,Про видiлення коштiв",
рiшення виконавчого

KoMiTeTy Ns 42 вiд
16.04.2019 р.

2,0 2,0

J
показники
ефекгивностi



Uереднl витрати
спрямованих на lоб'€кт,
для покращення
матерiмьно-технiчноi бази

тис, грн

спlльн9 розпорядя(ення
голiв обласноТ державIjоТ
адмiнiстрацii та обласноТ

ради вiл 08.04.20l9p. JФ28

,,Про вилiлення коштiв",

рiшення виконавчого
KoMiTeTy N9 42 вiд

16.04.20l9 р.

?t ý ?1 ý

4 показники якостl
питома вага кiлькостi
об'екгiв на якi п;rанусгься
покращення матерiально-
технiчноi бази закладiв
культури на виконання
доручень виборцiв
лепутатами обласноiDали

% l5 l5

ЗаВДаНня 3 Покращення матерitlльно-технiчноТ бази зашlадiв культури на виконання доручень вибоDцiв депутатами MicbKoT ради ч 20 1 9 роцi
1 показники затDат

Обсяг видаткiв,
спрямованих на покращення
матерiально-технiчноi бази
закладiв культури

тис. грн.

рiшення 37 cecii 7

скJIикання CHoBcbKoi
мiськоiради вiд

2З.07.20|9 р., рiшення 39
cecii 7 скликання вiд

30.09.20l9 р.

з,0 2,4,7 5,47

2 показники пDо.дчктч

кiлькiсть об"екгiв на якi
плануеться покращення
матерiально-технiчноi бази

од.

рiшенrrя З'7 сесii7
скпикання CHoBcbKoi

MicbKoi ради вiд
2З.0'1.2019 р., рiшсння З9

cecii 7 скликання вiд
30.09.20l9 р,

1,0 6,0

J показники

Серелнi вlтграти
спрямованих на lоб'ект,
дIя покращеншI
матерiально-технiчноi бази

тис. Фн.

рiшення 37 cecii 7
скпиканЕя CHoBcbKoi

мiськоiради вiд
2З,0'l .2019 р., рiшення 39

cecii 7 скликання вiд
30.09.20l9 р.

0,494 0,912

4 показники якостl



пlтгомавага кiлькостi
об'екгiв на якi планусгься
покращення матерiально-
технiчноi бази закладiв
культури на виконання

покращення матерiЕлJlьно-технiчноi бази заклIадiв кульцфи

предмgгiв i обладlання
довгосrроковою
використаннrI

рiшення 36 cecii 7
скJIикання вiд 27.06.2019

р.

серсднl вЕтрtlп{ на
прибдання l одиницi
предмiтiв i обладпанlп

рiшення 36 cecii 7
скпиканюI вiд 27.06.2019

р.

довпOcIроковог0
використання, у порiвняннi

попереднiм роком

#щФ
{:{.(,riln )frт ll}A\ll ф

I
I

/i"."
'оФ ý,Ф,Р/т й/
т 9l.'- () lФ -\
\,о
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Начальник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoT ради

Л. CABTIEHKO
(iяЦiш та прiзвпще)

лоу
liP,:,.

€ар

-у
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму Сновськоi мiськоi ради

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кIIквк l000000 Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i ryризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
(найменування вiдповiда:rьпого виконавlц)

Керiвнuцmво i управлiння у вidповidнiй сферi у лпiсmах (Micmi KueBi), селulцах, селах,

об' еdнанuх mepumopialtbцux 2рол4аd ах

1.

,)

a
J.

(ктIIквк мБ)

кIIквк 1010000
(ктпквк мБ)

кпквк 1010160 0111

4.

5.

(ктпквкмБ) кФквк) (найменувапrя бюдкегноi програми)

обсл бюлл<етшгх призначевь / бюджетвих асиrЕуваЕ - 286100,00 грпвень, у тому.ллслi загального фон.щr - 286100,00 гршець та
спецiа:ьного фоя,ry 0 гривень.
ПiДСТаВИ ДrЯ впкоцаякя бюлжепrоi rrрогрйrпi КонслпuDlуцiя УцrаIнц Бюаrсеmнuй коdекс Ухроitлц ЗУ "Про пliсцеsе самовряtумш", Заон yчpat\u <lПро

Держвt лЙ бюёr!сеп yKpaiфu на 2019 piKD вiё 2З.11,2018 р. lФ 2629-ПII, Насаз Мiнiсперспва фiнансiв Украh|u Bia й,]0.2010 р. М I l47 (Про зопверOэсенм
Тuпфо2о пераliv бюd2юепмв цро2р.м па рqlrльйапхвнu, похшluкЬ lx вuконанlп dм мiсqеsuх бюdrсепiв у za]l)pi (Дерасавне управлiнш, (зi эмiнамu вid
22,12.2010 р. !ф 1608, Bid 27,09,2012 р, М 1035), н@tаз МФУ Bia 26,08,2014 р, М 836 (Ь MiHaMu вiё 30.09.2016 p. l&860, Ыd 28.u.2017 р. М472) кПро dеяхi пur ання
эапровааження проzрамФ-цiльвоzо меrпоdу а.лааання па алкояанlп мiсце&Б бtоd сапiвr, На.аз МФУ Bid 20.09.201? р, М79З (Ь змiNамч вid 29.12.2017 р. М 1l81
"Про заплверdженм смфовur проФамноi масuфiкацia ButaDlKiB па крфl!пJrвйл!я хiсчемх бюdrlсеlпiв'), накв МФУ вid 28.12.2018р. М1 176 'Про внесенt!я змiн dо
наказiв МФУ BiD 20.09.2017 р. ]м793 па вid 14,01,20Ilp, М] 1", насаз МФУ вй l5,11.2018 ],|1908 "Змiнч dо Правчл склаdання паспорпiв бюdхепнлЕ про2рам мiсцеаrх
бюdrвепiв па звiпiв,lPo aх вuконФrrл",цака7 МФУ вй 29,12.2018 р. J&]209 "Пtю мес4пп з iн dо ёеяflх HaKBiB MiцicltlФcпBa фiнансiв Укра|яч", рiшення 40 cecit 7

ааш.ац|я СцовськоI мiсъхоi рйч вй 29. 10.20l9 року,

Щiль державноi полiтики

Реалiзашiя дерlкаввоi полiтши у сферi ку,ътурr, тJФц}му, oxopot .r ку,ът}тноi спадrцинл, мiжrrацiопаtъних вiдтосив, релiгiТ та захисry

щ>ав нацiоваrьm< мешлц, спецiа.rьноi освiти у сферi r<ульryри m мист€цтв, а т€кож забезпечешя прав вацiопаrrьrшх меuшпl, права

7.

8.

Мета бюджетноi програми:. Керiвнuцmво i управлiння у вtdповiOнiй сферi

Завдання бюджетноi програми :



lN з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

бюджетнап иви ня их коштlв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
Dозвитку

Усього

l 2 J 4 5 6

1

Забезпечення дiяльностi
керiвництва та

управлiння в сферi
культури

286100,00 286100,00

Усього 286100,00 286100,00

10. iK мiсцевих / lонаJIьних ,щови складi бюджетноi п

н

Найменування мiсцевоТ /
гrонально1 пDогDами

Загальний фонд Спецiальний фонд

р11 бюджетнезультативн1 показники о1 програми:

N з/п Показник Одиниця вимiру ,Щжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
2 J 4 5 6 7

1 показники затDат
кlлькlсть штатн!D( одициць од. штатний розпис J

2 показЕики продуктч
кiлькiсть отриманlD( листiв,
звернень, заяв, скарг, рiшень

од. Реестрацiйнi журнали t l70 1 l70

кiлькiсть прийнятrаt
нормативно - правовrо< aKTiB

од. книга наказiв 220 220

кLпькlсть цроведенLD( засlдань,
наDал. ceMiHaniB

од.
Протоколи, плани рлбiт,

пiтrrення
96 96

J
показники
ефективностi



кlлькlсть виконаних листlв,
звернень, заяв, скарг, рiшень

од. Реестрацiйнi журнали l 170 1 l70

кiлькiсть прийнятих
нормативно - правовш< aKTiB
на одного поапiвника

од.
книга наказiв/ Штатний

розпис
73 lз

витрати на утриманнrI одн1€l
штатноi одиницi

тис.грн.
Кошторис на 2019 piK зr

змiнами / Штатний розрис
95,4 95,4

4 показники якостi
ввчасно прийнятrоr
нормативно - правовюt акгiв
lз загzшьно1 кlпькостl

уо l00 l00

вчасно цроведенID( засiдань,
нарад, ceMiHapiB, сесiй

о/о l00 l00

вчасно виконаних листiв,
звернень, зzulв, скарг, рiшень

% 100 I00

Нача:lьник вiддirry культури i туризму
Сновськоi MicbKoi рали

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiJry
СновськоI MicbKoi ради

м. п.

н. доБнЕнко
(пlмис/|

/, iiJ" "l;ъ

(iнiцiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiцiали та прiзвище)



кпквк 1000000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлry культури i ryризму СновськоТ MicbKoT ради

(найменуванrrя головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджегу)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoi ради
(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoi ради
(найменумння вiдповiдального виконавця)

НаdаННЯ СПеЦiСulьноt освimu lцколсlмu есmеmuчноlо вllховання (tпузuчнuмu, xydoacHitvtu,

l.

2.

J.

(ктпквкмБ)

кпквк 1010000
(ктпквкмБ)

кIIквк 1011100 0960
хоре о2р аф iчнuмu, mе аfпр альнuмu, хор о вuлru, мuсmе цькlt\lu)

4.

5.

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюдхtегноi програми)

Обся бюlркетIIDa прпзначевь / бюдкЕпrrд< асип{увдъ - З44?100,00 r?ивапь, у mму чиолi зага.львою фондl - 3354600,00 гривеl* та
спецiапьного фондl - 92500,00 грпвеБ.

Пiдотави ди виконаrпrя бю,tр<етноi процВми i КоNсйu'lуцiя yqalлll, Бюdхепнuй хоdекс, ЗЗа.он yKpaIHx х Про ДерасавмЛ бюПхеп y^Painl! но 20]g pib вid
23-11.2018 р. М 2629-УШ, на.в мФУ Bi, 26.м.2014 р М 836 (i9 злiномч Bia 30,09,2016 р. J,lb860, Bia 28.04.2017 р. Jb472) сIIро Оеяхi ruпмм эапроваdхевм проzрамно-
l|iЛЬОВОrО лепоdу смаdанвя па suxoцallll лiсцевuх бюаrсепiаr, Намз МФУ Bio 20.09.20t7 р. Jft7gЗ (в эrлiна,.ч вid 29. t 2.20] 7 р. м 1 181 |,про запвероэЕенм cЙaao1ux

внесення эJпiн dо вахазiв МФУ вй 20.09.2017 р. М793 па вid 14.01,20l Ip. М1]", наlаз МФУ Bid ]5.11.20!8 MglB "Змiнч dо Прасчл смйанм Mc opllliB бlоdr.епlпа
ПРОqаМ iСЦеВuа бЮОrсепiв па заiйiв ,ро Е вlцонанм", на.аэ МФУ Bid 29. ]2.2018 р. М1209 "про вяесен,л, злiн dо dеяNц Haxфi| ллнiсперспм фiналсiв ylpaiHu,,,
рlценн, 40 cecil 7 cqu.atlw нвсйоi xicbxot panu вiё 29,10.2019 р.

Мета бюджетноТ програми: Дvховне mа есmеmuчне вuховання dimей mа молоdi

Завдання бюджетноi програми:

7.

8.

гнення яких
Щiль державноТ полiтики

для розвитку позашкiльнот мистецькот освiти

N з/п Завдання
1 забезпечення надання початковоi музичноi, хореографiчнот освiтй, з офазотворчого мистецтва та художнього ,



9 Нап бю

l0.

ми викOристання оюджетних коштlв: н

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

розвитку
Усього

l 2 J 4 5 6

1

Надання початковоТ
музичноi
хореографiчноi освiти

3354600,00 92500,00 з447100,00

Усього 3354600.00 92500,00 3447100.00

к мlсцевих гlональних п що ви я у складi бюджетноi п ми:
Найменування мiсцевоТ /

регiональноi програми
Загальний фонд Спецiальний фонл Усього

l 2 J 4

Усього

грн)

l1. льтативнi показники бюджетноi проl и,.

N з/п Показник одиниця вимiрч Джерело iнформацiТ загальний фонл Спецiальний фонд Усього
l 2 J 4 5 6 7
1 показники затDат

кlлькlсть установ усього од.

положення

1 l
у тому числ1:

музичних шкlл од. 1 l
эередн€ число окладiв
1ставок) - чсього од.

Штатний розпис, статистична
звiтнiсть

з7,25 0,5 з7,75

эередне число окладiв
icTaBoK) керiвних
ппаттiвникiв

од. 2 2

середн€ число окладlв
(ставок) педагогiчного
пепсотL пч

од. 26,5 0,5 2,|

середне число окпадrв
(ставок) спецiа.лriстiв

од. 2,25 ))<
середне число окJIадlв
(ставок) ообiтникiв од. 2 2

середне число окJIадlв
(ставок) обс;ryговуючого та
технiчного пепсонагч

од. 4,5 4,5

кlлькlсть вlддlлень
(фортепiано, народнi
iнстпичrенти ToTrro)

од. Статистична звiтнiсть,
тарифiкацiя

7 7

кlлькlсть кJIасlв од. 22 22



вилатки на о,гримання
освiти у школах естетичного
вихованIIя

тис.грн. Кошторис на 2019 piK зi змiнами зз54.6 о)ý з447,1

у тому числl плата за

навчання у школах
естетичного виховання

тис.грн. Банкiвськi виписки 92,о 92,0

2 показники пDолчктч
середня кlлькlсть )r'чнlв, якl
отримують ocBiry у школах
естетичного виховання, -
RсLпгп

осiб

Накази по.ЩМШ

185 185

середня кlлькlсть )лнlв,
звiльнених вiд плати за
навчання

осiб 56 5б

J
показникп
ефективностi

кlлькlсть r{HlB на одну
педагогiчну ставку

осiб

Накази по.ЩМШ (середня
кiлькiсть yrHiB - всього) ДПтатний

розпис, статистична звiтнiсть
(середне число окладiв (ставок)

педагогiчного персоналу)

7 7

кlлькlсть дlто_днlв од. статистична звiтнiсть з6815 зб815

витрати на навчання одного

уrня, який отриму€ ocBiTy r

школах естетичною
виховання

грн.

Кошторис на 2019 piK зi змiнами
(зальний, спецiальний фонд)
ДIакази по,ЩМШ (середня

кiлькiсть учнiв - всього)

l8133,0 500,0 l863з,0

у тому числl за рахунок
плати за навчання у школах
естетичного виховання

грн.
Банкiвськi виписки Дакази по

ДМШ (середня кiлькiсть 1^lHiB -
всього)

497,з 497,з



4 показникц якостl
(lлькlсть днlв вlдвrдуваЕня

rIнями шкiл естетичЕого
RиYпRярнq

днlв навчальнi плани 199 l99

динalмrка зоlльшення
кiлькостi yrHiB, якi
отримують ocBiry у школах
естетичного виховання у
плztновому перiодi
вiдповiдно до факгичuого
показника попереднього

о/о

вiдсоток обсяry плати за
навчацЕя у школах
естетичвого вихованняв
загаJIьЕому обсязi видаткiв
на отимання освiти у
з€tзЕачених школ€lх

о/о 2,7 2,7

Нача:ьник вiддiJrу цультури i ryризму
Uновськоr Mlcbкol ради

ПОГОlРКЕНО:
На

н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

л. cABlIEHKo
(iнiцiали та прiзвище)



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

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюддеry)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoT ради
1. ктIIквкмБ)

кпквк 1010000

(наймекування головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради2. ктIIквкмБ)

кпквк 1014030 0824

(найменування вiдповiдального виконавrц)

з аб е зпеч ення d iяльн о с mi бi блiоmек
J.

4.

(ктIIквкмБ) (кФквк) (найменlъання бюлдетноi програми)

Обсtr бюдшспrЕх прпзначень / бюдкетшгх асигrr}таЕь - 2971З80,00 гривепь, у тому тлслi загаrъяого фопд. - 2906З80,00 грЕвеflь та
спецiаJъцого фоЕд. - 65000,00 гривень.

Пiдgтави дrя впкоца.rrвя бюдr(епrоi програмпi КонспuпrцiяyKPa|H1l, Вюааселпнuйкоdекс, ЗЗакон Ухраrlu <Про Дераеавна бюёхюеп Украiнu на 20]9 pi/., Bid
23.1I.2018 р. М 2629-14II, накаg МФУ Bid 26,08,2014 р. М 8Зб (iз змiнамu вй З0,09,2016 р. N860, Bid 28.04.2017 р. ]ft472) кПро dеякi йuйання запров.йження про2рамно-

цйьово2о ],rcпоdу смйаюл rпо вuхонФllп мiсцевttх бюёжепiв]\ На<аэ МФУ вid 20.09,2017 р. М79З (Ь змiнамu вй 29,12.2017 р, М 1I8l "Про зао|вефrrенм смйовlа
,|pozpaшHot масчфiкацit вйапхiв па креdurlувоrrн,itliсцефх бюOжепiв'), Спйьнui наказ Мiнфiну лпа Мiнt<ульDlурu Bid 01,I0.20I0 р, М I150/41 "Про заrпверdасення

dпсенм sui| dо нФсозiв МФУ BiD 20,09,2017 р, М79З па Bia M.01,201Ip. М] 1", нокв МФУ Bii 15.11.2018 JфЭ08 "Злiнч ао Прааlл смймм паолорпЬ бюdхсепнltt
,1ро2рам лliсцеечх бюdасепiв па эвiлпiв lrpo Е в!конацr!я", н@саз МФУ вiё 29, 12,2018 р, М1209 "Про внесенм змiн dо dеrкш наФзiв MiqicпeporlBa фiнаl!сiв yKpaiqu",

рiчrення 40 cecit 7 склuкання cHoBcbKot ,ticbxoi Paau 29. 10.2019 року,

5.

Цiль державноi полiтики
СпDияння це комплектуванню та використанню бiблiотечних фондiв

7.
Мета бюдr<егноi проrрамп:. Забеэпечення прав zоомаdян на бiбtliоtпечне обапvzовчвання заzальну dоспупнiсtпь dо iнdоомацii па t<vльtпwнtlх

цiнносlпеа. що збuоаюпься. зберiaаюrпься^ наdаюпься в пuмчасове коDuсп\вавня бiблiоtпекамu

Завдан бюджетноТня Il и
N з/п Завдання

1 Забезцеченrrя доступпостilдrя грм4ця докумеrrгiв та iяформацii створ€ЕtIя умов д.JIя повного задоволевIIя д,хоыlш( поц)еб громадяЕ,



9 Наппями RикоDистання бюджетних коштiв: н

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фоrrд Спецiальний фонд

у тог"ry числi бюджет
розвитку

Усього

1 2 J 4 5 6

1

забезпечення
дiяльностi бiблiотек
дJuI задоволенЕя потреб
громадяЕ та зборiгання
бiблiотечних фондiв

2906380,00 45000,00 2951380,00

2

Придбання обладнання
i предметiв
довгосц)окового
використаншI

20000,00 20000,00 20000,00

Усього 2906380,00 65000,00 20000,00 2971380,00

10. Пепелiк мiспевих / регiональних програпd, що виконуються у сшIqд! и2

Найменування мiсцевоi /

оегiональноТ програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

z J 4

Усього

бюджетноi (грн)

бюджетноi
загальний фонд Спецiа-пьний фонд Усього

N з/п Показник Одиниця вимiру джерело iнформацii
2 J 4 5 6

,7

1 показники затDат

кiлькiсть установ (бiблiотек) од.
положенrrя

2 ,

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 2о 20

середне число окJIадrв
/cTaBoK\ - чсього

од. 36,0 зб,0



середн€ число окладlв
(ставок) керiвних
працiвникiв

од.

Штатний розпис,
статистиtIна звiтнiсть

2 2

середне число окладiв
(ставок) спецiалiстiв

од. 2,7,5 2,7,5

середне число окпадlв
(ставок) робiтникiв

од. 4 4

середне число окJIадlв
(ставок) обс.тryговуючого та

технiчного персонаlту
од. )s 15

2 показники продyкту
число читачlв тис. осiб

статистична звiтнiсть

10,9 l0,9

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

бiблiотечний фонд тис. tl]н. 1228,968 1228,968

поповненIuI бiблiотечного
фондч

тис. црим. 1,200 1,800 3,000

поповЕенIuI бiблiотечного
tЬонлч

тис. грн. 30,000 45,000 75,000

списаннrI бiблiотечного

фонлу
тис. прим. 6,000 6,000

списанпrI бiблiотечного
фонпч

тис. грн. 7,200 7,200

кiлькiсть книговидач тис.екземпл. 22l,з 22l,з

J

кLпькlсть книговидач на
одного працiвника

(cTaBtcy) од.

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

8047 8047

середнi затрати на
обс.тryговування одного
читача

грн.

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

266,6 4,| 2,70,8



середн1 витрати на
IIридбан}ш одного
примiрника книжок

грн.

статистична звiтнiсть
(поповнення бiблiотечного

фо"ду тис.грн.)
/статистртчна звiтнiсть
(поповнення бiблiотечного

фонду тис.прим.)

25,0 25,0 25,0

4 показники якостi
динамка поповненIUI

бiблiотечного фонду в

IIлановому перiодi
вiдповiдно до факти.rного
покzlзника попереднього
пепiпш

у, -67,5 бз,з -з7,5

динамiка збiльшення
кiлькостi книговидач у
rrлановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покzlзника попереднього
rтепiо TTtl

о/" 0 0

Завдання 2

Показники затрат

обсяг видаткiв на придбання
прелметiв i обладнання

довгострокового
використання

грн.
рiшення 38 cecii 7

скJIикання вiд 29.08.2019

р.

20000 20000

Показники продукту
кiлькiсть придбаного
обладнання та предметiв

довгострокового
од.

,Щоговiр, накJIадна на
придбання

200 200

Показники ефеrсгивностi
середн1 витрати на
прибдання l одиницi
предмiтiв i обладнання

довгострокового
викоDистаннrI

грн.
рiшення 38 cecii 7

скJIикання вiд 29.08.2019

р.

l00 l00

показники якостi



HaMlKa кlлькост1
tIридбання предметiв та

довгострокового
використаннrI, у порiвняннi з

попереднiм роком ,*'ауt'и )\
.{)l *cbbOIUpnd l-

Начальник вiддirry культури i ryризму
Сновськоi MicbKoi рали

ПОГО'ЩКЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлry

н. доБнЕнко
(iнiчiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiчiали та прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорялчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму СновськоТ Щ

(наймеrryвшня головноrо розпорядника коштiв мiсцевого бюджеry)

N

Паспорт
бюджетноiпрограми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кIIквк 1000000 Вiддiл культ)Фи i ryризму Сновськоi Micbкoi ради
(наймешувш головного розпорядЕпка)

Вiддiл культури i туризму СновськоТ MicbKoT ради
(наймеrryвшш вiлповiдшьвого вцконавця)

l. (ктIIквк мБ)

кIIквк 1010000
2. (ктпквк мБ)

_r-

4.

кIIквк 1014040 0824 з абезпечення diяльн осmi
(ктпквк мБ) (кФквк) (вайменуванш бюлжопоi прогрши)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _ 703520,00 гривень, у тому числi заг€rльного фонду - б99520,00 гривень та спецiального фонду -

4000,00 гривень
ПiдставИ дш виконаНня бюджетНоТ програми: Консmumуцiя YKpatHu, Бюdасепнuй коёекс, ЗЗакон YKpatHu <Про !ерэюавнuй бюdсlсеп YKpat|Hu на 2019 piKll Bid 23.11.20I8.p.

Ng 2629-VIII, наказ МФУ вid 26.08.2014 р, Np 836 (iз змiнамч Bid 30.09.20tб р, tФ860, Bid 28.04.2017 р. Ne472) <Про dеякi пuпання запроваdасення проzрамно-цiльовоzо меmоdу

смаdання па вuконання мiсцевш бюdасепiвll, Наказ МФУ Bid 20.09.20t7 р. tФ793 (iз змiнамч Bid 29.t2.2017 р. tФ l t8I "Про запверdlсення склаdовuх проzрамноt масuфiкацi|i

МФУ Bid 29.I2.2018 р. MI20g "Про внесення змiн do dеякuх наказiв Мiнiсmерспм фiнансiв YKpatHu", рiшення 40 ceci'i 7 склuкання вid 29.10.2019 р,

. Мсга бюддсгяоi програх:,11i Вл|вчеlrвrL збеDеrкенluli вrл<оочспа!лнrмФпеоiольноtDlаdвое!Оtкwьlллru эа.wеNняzrолlrdлн dо |йбаlь наtiо альноli

'' свiйовоI ццо@цр.щьщрца!!@!ц!!ц!L

5.

6. [Iиi деDr(aввот полiтпоr. на досlгнення ямх спояховаяа Dсалвацrя оюжgгно1 пDоIDами
N з/п Щiль державноi полiтики

1
Сприяння формуванню, комплектуванню та оновJIенню фондiв музеiЪ, органiзацiI виставок, розповсюдженЕю кращих зразкlв ЕацlоЕalльного

кiномистецтва, вiдродженню та розвитку народних ремесел, збереженцю культурноi спадщини

2 Jабезпечення зalхистч об'екгiв кчльтчDноi спаlIщини вiд загрози знищенЕя, рЯнування або пошкодження

Завдання

забезпечення надбання нацii (розвиток i и музеiъ). забезпечення виставковою дiяльнiстю



9. ми ви стання бюджетних коштiв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
Dозвиткч

Усього

2 з 4 6

l
Забезпечення дiяльностi музеiЪ

для проведення виставок та
екскурсiй

699520,00 4000,00 703520,00

Усього 699520.00 4000,00 70з520,00

l0.

бюджетноi

ik мiсцевих / их що ви складi бюджетноi

Найменування мiсцевоТ /

оегiональноi пDогDами
Зага.ltьний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього

1l. ьтативнi покЕlзники Оюджетно1 програми:

N з/п Показник Одиниця вимiру джеоело iнфопмацiт Загальний фонд спецiа.тlьний фонд Усього

1
,, з 4 5 6 7

1 показники затDат
tiлькiсть устмов усього од.

положення
l l

(lлькlсть музеlв од. l l
]ередIr€ число окладiв (сгавок) -
чсьоm

од.

Штатний розпис, статистична
звiтнigгь

9,5 9,5

середне число окладiв (сгшок)
кеоiвних ппапiвникiв

од. 2 2

]ередне число окладiв (gгавок)
.-а,liаriатiп од. 2 2

середн€ число окладiв (сrавок)
ппбi'muriр

од, ,< )ý

середн€ число окладiв (ставок)
обсrrуговуючого та технiчного од. J з

плоша пDимlшень п.м
iнвеrггарна справа

з52,з з52,з

r' mмч числl виставкова IIлоща кв- м 244,0 244

видатки загмьного фн,ry на
lабрапаuацчо пiспrчпrтi мсiп тис.грн,

Кошторис на 2019 piK зi
змiнами

699,52 699,52

z показники пDодYктч
кlлькlсть проведеню( виставок у
мчзеях

од. 20 20

кiлькiсть екскwсiй y музеях од. l60 1 60,000



кiлькiс,гь скспона l lB - усього тис. од.

статистична звiтнiсть

9.5 9,5

у r,oM5, числi буде експонуватись у
плановомч пеоiодi

тис. од. l 1,200

кiлькiсть вiдвiдувачiв музеiв осiб 8000,0 2000.0 l 0000"0

у тому числi: за реалiзованими
квитками

осiб 2000,0 2000,0

безкоштовно осiб 8000,0 8000,0

плановий обсяг доходiв музеiв тис.грн.
Кошторис на 2019 piK

4,0 4,0

у mму числl доходи вlд реалlзацll
квиткiв

тис.грн. 4,0 4,0

кiлькigгь реалiзованих квиткlв п]т_ статистична звiтнiсть 2000 2000

показники ефеrсгивностi

эеред}rя Bapтlcтb одного квитка грн.

Кошторис на 2019 piK
(спечiальний фонл)
/статистична звiтнiсть
(кiлькiсть реалiзованих квиткiв

2,0 )n

середнi витрати на одного
вiдвiдувача

грн.

Кошюрис на 2019 piK зi
змiнами (загальний,

спецiальний фонд) /

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть вiдвiдувачiв MpeiB)

8,1,4 2,0
,l0,4

4 показники якостl
динамiка збiльшенttя вистtlвок у
IIлановому перiодi вiдповiдно до

факгичного показника попереднього
о/о 1 1.1 l1.1

цинамiка збiльшення вiдвi,ryвачiв у
плановому перiодi вiдповiдно до

факгичного показника попероднього
о/о I,1 -l5,5 -2,з

динамiка збiльшення задiяних
виставкових площ у плановому
перiолi вiдповiдно до факп,tчного
пли4?чuиq плпепёпнLпго пепiпru

% 0 0

Нача.пьник вiддiлу культури i ryризму
CHoBcbKoi MicbKoT ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу
Сновськоi MicbKoT рали

д*uпо*о*",у Оf // .. ZС/ (И
м. п.

н. доБнЕнко
(iHiuiMи та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiчiми та прiзвище)


