
yKPAIHA
СНОВСЬКА MICьKA РАДА

ВIДДIЛ КУЛЪТУРИ I ТУРИЗМУ

Наказ J\e 99
по вiддiлу культурl,r i туризму CHoBcbKoi MicbKoi. ради
вiд 27 гручня 2019 року

Про внесеннfl змiн до паспортiв
бюджетних програм мiського
бюдпсету на 2019 piK

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу УкраТни, наказу
MiHicT,epcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 М 83б ,,Про деякi питання
запровадження програмно-цiльов ого методу складання та виконання мiсцевиХ
бюджетiв", заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10.09.2014 р. М
1103/25880 (зi змiнами), рiшень 42 cecii 7 скJIикtlння MicbKoi ради вiд
20.12,2019 року Ng13-42Л/II та 4З cecii 7 склtикання MicbKoi рали вtд2'1.1Z.Z0l9

року Ng03-4З/VП ,,Про внесення змiн до рiшення Сновськоi MicbKoi рали вiл
21.12,2018 р. Nч21-30ЛШ,,Про мiський бюджет на 2019 piK"

НАКАЗУЮ:

Внести змiни до паспортiв бюджетних програм мiсьtсого бюджету на
2019 piK виклавши ix в новiй редакцii, що додzlються, а саме за:

кпквк Назва бюджетноi програми

Надання спецiалlъноi освiти школами естетиtlного виховання
10l l l 00 (музичними, художнiми,

хоровими, мистецькими)
хореографiчними, театрапьними,

Забезпечення дiяльностi бiблiотек
ЗабезпеченнrI дiяльностi музеiв i виставок
ЗабезпеченIu[ дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв,
центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
ЗабезпеченнrI дiяльностi iншlас закладiв в га.гlузi культури i
мистецтва

.Щодаток: на12 арк, у I прим

Нача_ltьник вiддiлу культури i туризму
Сновськоi MicbKoi ради ,,, 

,

l0140з0
l014040

1 014060

101408l

н. доБнЕнко



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

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлrкеry)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
1. (ктпквк мБ)

кпквк 1010000

(найменування головного розпорядника)

вiддiл культури i ryризму Сновськоi Micbkoi ради
2. (ктIIквк мБ)

кпквк 1014030 0824

(найменування вiдповiдального виконавця)

з аб е зпеч ення d iяльн о сmi б i блi оmекa
J.

4.

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменуванrя бюдкетноi програми)

Обсл бюлкетпп< Призцачеrrь / бюджеПrих асигкуваш - 3037З18,31 гривень, У тсlму,шс,ri загалъвого фоЕду - 2962918,З1 гризеtь m спецiальцого

фопry - 74400,00 гршепь.

Пдставп для виковаявя бюджетвоi щюIрulцi Конспlrlrцiя Уtра|iнц Бюdrсепнlй коа.,<с, ЗЗакон yKPotHu (Про Д.рэlсавнui бюdэlсей yqpalrt1,|на 2019 рiю, вid

2з.11.2оI8 р. м 2629-пп, наказ мФу Bid 26.08.2014 р. }& 8Зб (ь змiнамu вid 30.09.20lб р. ]@860, вid 28.04,2017 р. tM72) кПро dеякi пurпаlня запровйrlсення проФамно-

цiльово2о епоёу сtоlаdаlr!я па вuхонанrв мiсчевш бюdжепЬц Наказ МФУ вй 20,()9.2017 р. ]&793 (Ь эмiнамч вid 29,12.2017 р. }Ь 1181 'Про мпверdасенМ coйoBllx

dо наказiв мФу Bid 20,09.2017 р. N79З па Bid 14.01.20I ]р. М11", нак4з МФУ вid I5.I1.2018 М908 "Змi u ао Прамл смаdанt!я паспорпiв бюdqсепNuх проzрам мiсцевlв

бюаrсейiв па звiлtlь lpo Е вuконанrlя', накв МФУ Bia 29.12.2О18 р. М1209 "Про внесенм з. iн ао ёеяк,а HaKBiB Мiнiсперспва фiнансiв yKpatqu'\ рiшенlв 42 cecil7
смl|ка!ня Сновсы<оa Micёxot paau Ыd 20.I2.2019 р,, рiuещя 43 cecia 7 аulжанlв cNoBcbKot Mia,xot рй1l 27. 12,2019 року.

5.

Щiль l полlтики

комплектуванню та використанню бiблiотечних фондiв

Мета бюджетноi процрами: Забезпе за2альн

цiнносmей, ц4о збuраюmься, зберizаюmься, наdаюmься в mшr,"лчасове корuсmування бiблiоmекам.u

ll mа
7.

Завданн джетно1я UK) lIpOr и

N з/п Завдання

1
Забезпеченц{ доqт}тЕостi лrrя громалЯl яокумеlrrЬ та iвфОрмацii, створецця )rMoB дJIя повЕого задоволеIшя длФвIптх потреб громад.пr, сrrри-плrя

професiйному та ocBimoMy 1юзвитк5r громадяЕ, комIшекryвавця та зберiгаяIiя бiблiотечmх фовдiв, Тх обпiк, коЕтрош за вцкоЕаяIlяМ

2 Придбання обладнtlння i предметiв довгострокового використанЕя



9 Нап вико ння бюджетних коштlв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
розвитку

Усього

l 2 J 4 5 6

1

Забезпечення дiяльностl
бiблiотек для задоволеЕня
потреб громадян та
зберiгання бiблiотечних

фондiв

296291l8,з1 45000,00 з007918,з 1

2
Придбання обладнання i
предметiв довгострокового
використання

29400,00 29400,00 29400,00

Усього 2962918.зl 74400.00 29400,00 3037318,31

10. п к мlсцевих / регIонtUIьних програм, що виконуIо,fься у (,:кJrалr llpOt,palvlи;

Найменування мiсцевоТ /

регiональноi програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 4

Усього

i бюджетноi

l льтативнi покztзники бюджетноi прот

N з/п Показник Одиниця вимiру джерело iнформацii зага-ltьний фонд Спецiа_пьний фонд Усього
l 2 J 4 5 6 7

1 показники затDат
кiлькiсть установ (бiблiотек) од.

положенrя
z 2

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 20 20

середне число окJIадiв (ставок)

усього
од.

Штатний розпис, статистиЕIна
звiтнiсть

36,0 36,0

середне число окпадiв (ставок)
kepiBHloc rграцiвникiв

од. , 2

середне число окпадiв (ставок)
спецiа.ltiстiв

од. 27,5 2,7,5

середнс число окJIадiв (ставок)
ообiтникiв

од. 4 4

середне число окJIадiв (ставок)
обслуговуючого та технiчного
персонагry

од. 2,5 )\



2 показники продукту
число читачlв тис. осiб

статистична звiтнiсть

l0,9 10,9

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

бiблiотечний фонд тис. грн. |228,968 |228,968

поповненнrI бiблiотечного фондч тис. прим. 1,200 1,800 з,000

поповненнrI бiблiотечного фондч тис. грЕ. з0,000 45,000 75,000

эписаннrI бiблiотечного фонду тис. пDим. 6.000 6,000

эписанIuI бiблiотечного фонду тис. грн.
,7,200 ,7,200

кlлькlсть книговидач тис.екземIIл. ,)1 7 221,з

J показники ефективностl

KLпbKlcTb книговидач на одного
працiвника

(ставку) од.

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть книговидач)

ДПтатний розпис (середне

число ошtадiв (ставок)
спецiалiстiв)

8047 8047

середнi затрати на обсrryговування
одного читача

грн.

Кошторис на 2019 piK зi
змiнами (загшtьний фонд,

спецiа_пьний фонд)
/статистична звiтнiсть (число

читачЬ)

27|,8 4,,l 276,0

середнi витрати на придбання
одного примiрника книlкок

грн.

статистична звiтнiсть
(поповнення бiблiотечного

фонry тис.грн.) /Статистична
звiтнiсть (поповнення
бiблiотечного фонлу

тис rmrтм )

25,0 25,0 25,0

4 показники якостi

динамiка поповненнrI бiблiотечного

фонry в IIлановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
покщника попереднього перiоry

уо -67,5 бз,з -з7,5

динамiка збiльшення кйькостi
книговидач у плановому перiодi
вiдповiдно до фактичного
показника попереднього перiоду

о/о 0 0

Завдання 2 Прилбання обладнанrи i предметiв довгостокового використання

Показники затDат



обсяг видаткiв на придбання
предметiв i обладнання

довгострокового використання
грн. ,Щотаток б ло рiшення 4l ceciТ

7 скликання вiд2'7.| 1.2019 р.
29400 29400

Показники продукту

кiлькiсть придбаного обладнання та
предметiв довгострокового
використаншI

од. ,Щоговiр, накJIадна на
придбання

20l 20|

показники ефеrсгивностi

серелнi витрати на прибдання l
одиницi предмiтiв i обладнання

довгострокового використаннrI
грн.

,Щотаток б до рiшення 41 сесii
7 скликання вiд27.11.20l9

р./,Щоговiр, накJIадна на
придбання

146,з 146,з

показники якостi

динамiка кiлькостi придбання
предметiв та обладнання

довгострокового використаннrI, у
порiвняннi з попереднiм роком

о/о 100 100

Начальник вiддiлу куJьтури i туризму
UHoBcbKol мlсько1 ради

l

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фitтансового вiддiJry

CHoBcbKoi MicbKoi ради

,Щата погодженЕя
q

N 0 /,l/

м. п.

J {р,,1'
(пiлпис) ,, L,-'

н. доБнЕнко
(iнiцiа.пи та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

1l
_rr,,l"(



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

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюлrкету)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради1.

2.

(ктпквк мБ)

кпквк 1010000

(найменування головного розпорядника)

Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoi ради
(ктпквк мБ) (найменуванtlя вiдповiдального виконавця)

з. кIIквк 1010160 011 1 КеРiВВuЦlПВО i управ!l-Н|":l#':::*?;l:::н*ж*,*') се]luщсLх, селсц,

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменуванrrя бюдкетноi програми)

ОбСЯ бЮДЖегнrл< прпзкачеrrь / бюдrr<gгвцх асигяувдrь - 295716,98 гривепь, у тому чио'Ii заха,JъЕою фоЕдl - 295716,98 гривевь та
сцецiаrьцого фовдr 0 ц)ивеБ.
ПiДСТаВИ ДrrЯ ВИКОЦаНrrЯ бЮДКеТНОi ЦlОТФамgi Консr urtлуца ylpaIqu, Бюdаеепн1.1й коdекс Украlнц ЗУ "Про мiцеве самовряаrвмl!я'', Заt он yKPailh|l кПро
Дерасавнай бюdасйl yKpoiчu на 2019 piq, вid 2З.1 1.20l8 р, JФ 2629-ПI\ Еа.аз Мiнiсперспва фiнансЬ yKpaiФu вй 01. t0.2010 р. ]ф 1147 кПро запверdасенв
Тuпово2о пере,lilу бlоdасепнIl, про2ра]1,1 lпа ре!!льпапuвнчх показнuкiв lx BuKoHaHH, dля мiсц?вltх бюdrrепiв у zалрi кДерасавNе упраалiнм, oi зJllifiaj',|u Bia
22.I2.20I0 Р. М 1608, Вid 27.09.2012 р. М 1035), накаэ МФУ вid 26.08.2011р. М 836 (Ь змiнамч Bid 30.09.20tб р, М860, вй 28.04.20t7 р. ]Ь472) аро аеяхi пuйацм
запровйr!сенн, проzраМно-цhьовоaо меlпоdу сааdанм lпа вцкоNанла мiсчевlа бюdrЕепЬ\ Нахаз МФУ Bid 20.09.20t7 р. M7g3 (Ь змiнамч вй 29,]2.2017 р, Jb 118t
"ПРО ЗаПВеРаrЕФ!М Сl{лааовllх про2рФпноt масфiкацit вхааmкiв ,na крфurlування мЦелчr бюdrюепiв'), накв МФУ Bin 28.1 2.201 8р. М1 176 "Про внесенм MiH dо
наказiв МФУ Bid 20.09.2017 р, ],l!!793 па Bia ]4.01,20] Ip. Ml1", наказ МФУ вid 1s.11.2018 М908 "Змiнч dо Правllл смаdаt!м паспорпiв бйаЕепнlв проzрам мiсцевllх
бюажепiв йа звimiв lpo lx вuконання",нмоз МФУ Bid 29, 12-2018 р. MI209 "Про внесенrп MiH dо dеrхllх н@lазiв Мiнiсперсйва фiнансiв yчpatqu'', PiuleHM 42 cecii 7
рiшенм 4З cecit 7 смхканtlя cHoBcbKoI MicbKot раl11 вid 27. ] 2.2019 ро,9.

4.

5.

r полlтики. на хсп на lя и
N з/п Ifiль державноI полlтики

l
Роалiзаlй державнОi uолiтшси у сферi Куьтур!, ryризму, oxoporo, кульryрЕоi сп4дщпш, мiтоrацiона.ъвrлr вi.лвосив, релiгii та захисry
прав цацiоЕальЕих Меяшин, спецiаrrьвоi освiти у сферi кульТlри та мцстецтв, а також забезпечевrя прав нацiона.rrьких меншип, права
громадя на свободу свjтоглядl та вiросповiляпяя.

7 . Мета бюджетноi програrrли: Керiвнuцmво i управлiння у вidповidнiй сферi



8. Завдання бюджетноi програми:

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

бюджетн

l0.

11

иви истаЕня их коштlв:

N з/п Напрями використання
бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
розвитку

Усього
l 2 J 4 5 6

1

Забезпечення дiяльностt
керiвництва та

управлiння в сферi
культури

295716,98 29571^6,98

Усього 2957116,98 2957l-6,98

iK мiсцевих / регiональних програN{, що ви :онуються у складi бюджетноi ппоr
Найменування мiсцевоi /

регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
l 2 J 4

Усього

Результативнi показники бюджетноi про и:
N з/п Показник Одиниця вимiру ,Щжерело iнформацiТ Загальний фонд Спецiальний фо"д Усього

l 2 1 4 5 6 7
1 показники затDат

КlЛЬКlСТЬ ШТаТНIlD( ОДИНИЦЬ од. Штатний розпис J
2 показники продуктч

кlлькlсть отриманIr( листiв,
звернень, заяв, скарг, рiшень

од. Реестрацiйнi журнали l l70 1 l70

кiлькiсть прийнятих
нормативно - правових aKTiB

од. книга наказiв 220 220

кtлькlсть проведених засiдань,
нарад. ceMiHaniB од.

Протоколи, плани рлбiц
рiшення

96 96



J
покilзIIики
ефективностi
кlлькlсть виконаних листlв,
звернень, заяв, скарг, рiшень

од. Реестрацiйнi журнали l l70 l l70

кiлькiсть прийнятих
нормативно - правових aKTiB

на одного ппацiвника
од.

книга наказiв/ Штатний

розпис
l5 lз

витрати на утримання однiсТ
штатноi одиницi

тис.грн.
Кошторис на 2019 piK зi

змiнами / Штатний розрис
98,6 98,6

4 показники якостi
ввчасно прийнятих
нормативно - правових aKTiB

iз загальнот кiлькостi
% 100 l00

вчасно проведених засiдань,
нарад, ceMiHapiB, сесiй

% 100 100

вчасно виконанихлистlв,
звернень, заяв, скарг, рiшень

% l00 l00

Начагьник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoi ради

ПОГОДЖЕНО:
Началъник фiншrсового вiддiлу
CHoBcbKoiMicbKoi рали

,Щата погодженнrI
,

^-
./А ,<c,i l7

м. п.

н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiцiа,ти та прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕIIО
Наказ / розпорядчий документ

Llаказ вi:tцiлу культури i туризму Сновськоi Micbkoi ради
(наймснування головного розпоряднtrка кошr,iв мiсцевого бюлжеry)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюлжеry на 20l9 piK

KIIKBK l000000 I]iддiл куль,гури i Сновськоi MicbKoT

rнаjlменування вiдповiдальноr о виfi uнавщ)

Забезпечеttttя diяльносmi паlаzliв i буduнкiв кульпlурL!, кпубiв, tleHпlpiB dозвiлля mа iHulux клубнuх заклаdiвз.

2.

l. (ктпквк мБ)

кпквк l0l0000
(ктпквк мБ)

кпквк l0l4060 0828

Вiллiл культури i туризму СновськоТ плiськоi ради

4.

5.

(ктпквк мБ) (кФквк) (наймен},вання бюдлеl Hol прOграми)

Обсяг бюдкФяих призвачель / бюджеl лих асигвувавь _ 5J5ЕI9].04 .р!Еяь у тому числi rалальпоm Фовд, - 52?lЗ2З.04 гриrcнь та слецiмьного фонд, - 286870,00 IриЕяь.

7 Rlfuканл, снюkоl jiфюl раёч вld 2о l ! 2п l о р., рлленп 12 ce.il'J скltюЕпя снофьюl liФфi poau еа 20 l 2,2о lg р.,
рreпй 1З ecli 7 фuмнмвiа 27.I2.2019P

6.

7. Мета бюджетноi програми: Наdання пclc,ityz з оlэzанiзацi| lg,льmурноzо dозвiлля насеllення

}Il()l Ilолl на
N з/п [_{iль державноТ полiтики

:''3opенllяyчoвлл'poзвиlкyyсi\ви-riвамаloPськomvисrспваirлoж+oтrш

8. Завдання бю:rжФноi
N з/п Завдання

I Jабезпечення органiзачii культурного дозвiлля населення i змiцнеllня культурних традицiй
2 покращення матерiально-технiчноi бази закладiв кyJlь,гури на виконання лоDччень вибопtliв лепчтатами обпяснот пяпи v ?0I9
J Покрацення ма герiалыlо-техн чноi бази закладiв культури на виконанIlя доDччень вибопшiв лепчтатами Micbkoi папи v 20|9
4 Покращення матерiалыrо-технiчноi бази закладiв культури

9. ння бюджетних коштiв:

N з/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фоrIд Спецiальний фонд
у тому числi бюджет

Dозвиткч
Усього

2 .l 4 5 6



l

Забсзпечеtлttя дiялыlостi tlалацiв i булиlrкiв ку.Iьтури.
клубiв. lдентрiв дозвi_п;tя та iнtrlих клубних закладiв. якi
забсзпсчуюr ь орl,анiзаtliю куJlьt)рног() дозвiлля
насслення

5 l 90з23.04 2450()() 54з 5з 23.04

2

[Iокращеltrrя пlатерiапыtо-технiчноi бази закладiв
культури на виконання доручень виборuiв леп}"татами
обласltоi рали у 20l9 р.

67000 67000

,

покращення MaTepi а.ltьно-технiчнот баз и закладiв
культури на викоIlання доручень виборuiв дспутатами
MicbKoT рали у 20l 9 poui

l 4000 24,10 2470 I 6470

4
покращеtlня пtатерiально-тсхнiчнот бази заклаliв
ку-цьтури з9400 39400 з9400

Усього 5271з2з-о4 286870 4l870 5558 l 9з.04

I0. ПсрелiUPSJllK мlсtl€ijих / pcl lOHitJIbIrиx I]pol-pall. шlо IJикоt{}/ються у скла/lI Оюджст HOl проI,раItи: (
Iiаймеlrування liliсцевоi / регiональlltli lIроп)ами Загалыtий фонл СпеlriаIыtий dxlH..r Усьоt о

l 2 _, 4
Програма сIIрия ння виконанню ло вноважснь ;,l€II}тотам и
CHoBcbKoi MicbKoi ради на 20I9-202 I поки

1.1000 2470 164,10

Усього l 4000 2470 l64,10

Реll ()I{)rlжeTIlO]кi]ЗtlикlI оI0:1ЖеI l It)l I] \,f и

N ,з/п показttик ()диttиI{я вимiрч flжере.lIо illt|loprrartii Зага_rIьllий фонд
(]l lеltiа_,lыtий

dltlllr
Усього

2 _) 4 5 6 7
завдаltня l ЗiLбезпсчсtlня орг,аtl LЗatllI К)/JlЬТVР}lОlЮ llОЗВlЛjlЯ IlаСеЛСНllЯ 1 ЗtIlЦНеНIIЯ КУЛЬТУl lних трltдиttiй

l показники затрат
кlлькlсть усl,анов усього о]]

положеllttя
26 26

/,l,oмy числl
)чдиIlкlts кчльт\,Dи од 9.0 9.0
]ере.lнс число окла_tlв (сгавок) - \,сього од

lIIгаr вий розпис, с,l,а1,I1стllчltа звirнiсr,ь

lii i ); бз 25
)ереднс число окладiв (ст,авок) керiвних праlliвникiв од 21 2l
:epc,lllt чисJlо ()K-IaJlB (claBoK) спецlJ.,ll(,I iB о.ц l9.25 I 9,25
эереднс число оюtалiв (ставок) робiтникiв од. 2 2
середнс число окладtв (ставок) обс,,tуговуючого та r.ехlliчного
персоналу од- 21 21

видатки загальноl,о фонду lta забезпсчення дiя;tьносr.i пirлацiв
булинкiв культури, клубiв r,a iнших закладiв клубного типу

тис, грн Кошторис на 20l9 piK зi зпtitrалtи 5 I90.з 245,0 ýJiý 1

2 показники продyктy
кIлькlсть вlдвlдувачIв _ усього осiб l58l25 ll875 l 70000

Iому числl:



]а реалiзованими квитками осiб Статистична звiтнiсть, план роботи РБК l 1875 1 l875

безкоштовно осiб 1 58 t25 l58l25

кiлькiсть заходiв, якi забезпечують органiзацiю культурного
лозвiлля населення

од. 3200 3200

плановии оосяг лоходlв тис. грн. Кошторис на 2019 piK 245,0 245,0

у mму числi доходи вiд реалiзацii квиткiв тис. грн. Банкiвська квитанцiя 95,0 95,0

(lлькlсть реалlзованих квиткlв шт. Видаткова накладна, звiт касира 11875 l 1875

з поrсязники ейеrсгивностi
)ередня BapTicTb одного квитка грн. Банкiвська квитанцiя/ Видаткова накJIадна 8 8

:ереднi ви,трати на одного вiдвiдувача грн
Кошmрис зi змiнами на 2019 piK зi змiнами (загальний,

спецiальний фонд) / Статистична звiтнiсть, план роботи РБК
(кiлькiсть вiдвiдувачiв - усього)

з2,8 20,6 32,0

]€реднl вI{грати на проведення одного з:lходу грн.

Кошторис зi змiнами на 2019 piK (загальний, спецiальний

фонд) /Статистичназвiтнiсть, план роботи РБК (кiлькiсть
заходiв, якi забезпе.гуlоть органiзачiю кульцрного дозвiлля

населення)

l622,0 l622,0

4 показники якостl

динамiка збiльшення вiдвiдувачiв у плановому перiолt
вiдповiдно до факгичного показника попередньою перiо.ry

%
11 -2l"| з,9

1 показники затрат

Обсяг видажiв, спрямованих на покращення матерiiлльно-
твхнiчноi бази закладiв культури

тис. грн.

спiльне розпорядкення голiв обласноi державноi
адмiнiсграцii та обласноi ради вiд 08.04.20l9p. Nч28 ,,Про

видiлення коштiв", рiшення виконавчого комiтегу Nэ 42 вiл
16.04.20l9 р.

67,0 6,1,0

2 показникп пDодчктч

Кiлькiсгь об"екгiв на якi гrпанусгься покращення матерiально-
технiчноi бази

од,

спiльне розпоряддення голiв обласноi державноi
адмiнiсграцii та обласноi рали вiл 08.04.2019р, NФ8 ,,Про

видiлення коштiв", рiшення виконавчого KoMiTeTy Nb 42 вiл
16.04.2019 р.

2,0 2,0

J показниклl ефективностi

Ссрелнi вt{грати спрямованих на 1об'екг, дrя покращення
матерiально-технiчноi бази

тис. грн.

спiльне розпорядження голiв обласноi державноi
адмiнiстрацii та обласноi рали вiд 08.04.20l9p. JФ28 ,,Про

видiленtlя копrгiв", рiшення виконавчого KoMiTeTy Nэ 42 вiл
lб.04.2019 р.

з3,5 з3,5

4 показники якостl

,Irrюма вага кiлькостi об'екгiв на якi плануеься покращення
иатерiально-технiчноi бази закладiв культури на виконalння

цор)^rень виборцiв дегrуrатапrи обласноi ради

% l5 l5

зrrдs.r- з по-рrщ"rr* ""*рЬ*r* ,"iчноiбаз! заrлsдiв кульryра на вшФваня! дор]лlень виборцis дшутsта!i] ц!9!цц!qдцJ?q]2_@__
показники затDат
Сбсяг видагкiв, спрямованих на покращення матерiально-
mwuiuuni бяqп пяrпяпiп wпL.r-ии тис. грн. рiшення 4l cecii 7 скликання CHoBcbKoi MicbKoi рали вiл

27 I 
'l 2019 о.

l4,0 2,47 |6,4,|

2 показники пDодYктч



Кiлькiсть об"сктiв на якi планусгься покращення матерlально-

технiчноi бази
ол, рiшення 4l сесii 7 скликання СновськоТ MicbKoi рали вiл

27l12019п.
5 5 l0.0

_) показники ефективностi
Середнi витрати спрямованих на lоб'ект, для покращення
матер ia.r ьно-технiчноi бази

тис. грн. рiшення 41 cecii 7 скликання CHoBcbKoi MicbKoi ради вiд
21 ,|1.2019 р.

/.о 0,494 |,647

4 показники якостl

Пrтгома вага кiлькостi об'еюiв на якi планусгься покращення
матерiально-технiчноi бази закладiв культури на виконання

доручень виборчiв деп}татами обласноi рали

у. l00 100 l00

Завдання 4 Покращення матерiальцо-технiчноi бази закладiв культури

Показпики затрат

обсяг видаткiв на придбання предметiв i обладнання

довгострокового використання
тис. грн. Додаток б рiшення 41 cecii 7 скликання вiд 27.1 1.20l9p. з9,4 з9,4

Iоказники продукту

<iлькiсть придбшlого обладнання та предметiв

цовгострокового використання
од. .Щоговiр, накJIадна на придбання l I

Показники ефеrсгивностi

эереднi ви,грати на прибдання l одиницi предмiтiв i

)бладнання довгострокового використанЕя
тис. грн. Додаток б рiшення 41 cecii 7 скликанrrя Bi1,21.|I.20I9p.l

.Щоговiр, накJIадна на придбання
з9,4 з9,4

показники якостi
динамiка кiлькоgгi придбанtя предметiв та обладнання

довюстрокового використанЕя, у порiвrrяннi з попереднiм
noKoM

% -25 -25

Начальник вiддiлу цультури i ryризму
CHoBcbKoi Micbкoi ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу
СновськоТ мiськоi, ради

1) l,) /,,/Ct,Датапоюдження ,/ ,.' /л /\\ |/ //

м. п,

,/|,'
.,r,/ К'( с' н. доБнЕнко

(iнiцiши та прrзвище)

Л. CABIIEHKO
(iHiuiMn та прЬвпще)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму CHoBcbKoj Micbýoi р

-1пай".пування 

головного розпорядника коштiв мiсцевого бюшкету)

N

кпквк 1000000

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

0960

льтчDи 1 зму Сновськоi Micbkoi
(найменування головного розпоря.пника)

Вiддiл куль i туризму Сновськоi MicbKoT
(найменування вiдповiдального виконавчя)

Наdання спецiальноt освimu utколсlJу|u есmеmuчноlо вuховання (музuчнuмu, хуdо)tснiл4u,

1. (ктпквк мБ)

кпквк 1010000
2. (ктпквк мБ)

кпквк 1011100 хоре о ?р афiчнtlплu, mе аmральн1,1j41l, хор овuJйu, ц!!у!!99мu)a
J.

4.

(ктпквкмБ) (кФквк) (найменування бюд2кетноi програми)

Обсяг бюдкgгцих цризцачеЕь / бюдкgших ас!ffЕ}вшь - З585000,12 гривеIrъ, у тому rшотi загаrьного фоцry - З4925О0,12 гривевь m спецiальвого

фоЕФl - 92500,00 гривевь.

Пiдqтави дц вm<оПавпя бюлжgfirоi пРограмп i Конспuпуцiя УtФаlrlu, БюDrЕепнх коdехс, ЗЗа<он ylpalHu <Про Дерасавн й бюdхlсеп Украtнu на 2019 piý Bid

2З-11.2018 р. N 2629-YШ, нмаз МФУ Bio 26.Оs.;014 р, м 8зб (iз аriiоам вiё ЗО.Og.20Iб р. ]&86О, Bib 28.04.2О17 р, М472) кПро dе"qхi пl,памв запроваахення проzрамно-

цiльовоzо мепоФ склаОанlя па вuкоNанr!я мiсЦвllх iюdзlсепiiл, Нtlсоз МФУ BiD 20.09.20!7 р. М7gЗ (Ь MiHaMu вй 29,!2,2017 р, М 1181 "Про 1аmверdсюення смаdовur

пере,lil<у бюdэЕеlrlнч' пРо2ро" .о р""уr".о-Ь* покаэнuкiв il BuKoHMlB ам мiцевй бюОжеmiв у 2алрi "Кульйwа", нахаэ МФУ Bid 28, t 2,20] 8р, Ml 17 6 "Про внесенн' змiн

dо наказiв МФУ вid 20.09.2О17 р. М7gЗ пrа BD 14.0t.20Ilp. JФ!1'', насаз МФУ вid 15. t 1.20!8 JФ908 "Змiц1ldо Прав[л cK,lalMM п4спорпiв бюdNепн r проераjl мiсцеаа

бюаасепiв па звmiв пРо Е вuконаыв'', нак/r9 МФУ вid 29.12.2018 р. ,f'.|209 ''Про внесенм эrаiн dо dеяtсllх на.азis Мiнiоперспва фiнансiв 
yчpatq1L", рi&еп!я 42 ceci| 7

аошхамп Сновсъкоt iibKoi рйч Bib 20.12.2019 р., рiulенt!я 4З cecit 7 смuхання новсъкоl MicbKoI раёч вid 27,12.2019 р.

5.

Цiль державноТ полiтики

позашкiльноi мистецькоi освiти

7. Мета бюджетноi програлли Духовне mа есmеmuчне вuховання dimей mа молоdi

Завдання бюджетноi програми :

ЗавданняN з/п
l
2



9. Напрями використання бюджетних коштiв: н

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштiв
Загальний фонд Спецiальний фонд

у тому числ1

бюджет розвитк1
Усього

l 2 J 4 5 6

1
Надання початковоТ музичноi,
хореографiчноТ освiти

з487500,|2 92500,00 3580000,12

2

Покращення матерiчrльЕо-технiчноi
бази закладiв кульryри на виконання

доручень виборцiв депуtатами
мiськоi ради у 2019 рочi

5000,00 5000,00

Усього з492500,12 92500.00 3585000,12

10. мiсцевих / регiональних програм, що в складi бюджетноi програми:
Найменування мiсцевоi / регiональноi

програми
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 J 4

Програма сприяння виконанню
повноважень депугатами CHoBcbKoi
MicbKoi ради на 2019-2021 роки

5000 5000

Усього 5000 0 5000

бюджетноi1l. льтативн1 показники оюджетно1 програN,Iи:

N з/п Показник
Одиниця
вимiпч .Щжерело iнформацii Загальний фонд

Спецiальний
фонд

Усього

l ) 3 4 5 6
,7

Завдання 1 Забезпечення надаЕня початковоi музичноi, хореографiчноТ освiти, з образотворчого МиСтеЦтВа Та ХУД

1 показники затDат
кlлькlсть установ усього од.

положення

l 1

у тому числ1:

иузиtIнlD( шкlп од. 1 l
эереднс число ошlадiв (ставок) - усього од.

Штатний розпис, статистшlна звiтнiсть

37,25 0,5 з7,,75

середне число ошIадiв (ставок) KepiBHlл<

працiвникь
од. ) 2

середнс число окпадiв (ставок) педагогiчного
пеDсонаJIY

од. 26,5 0,5 2,7



1)q ))5
середне llисло окладiв (ставок) спецiалiстiв од.

середнс tIисло окладiв (ставок) робiтникiв од. 2 2

середнс число окJIадiв (ставок)

обс.гryговиочого та технiчного персонаJIу
од. 4,5 4,5

кiлькiсть вiддiлень (фортепiано, народнi
iнструменти тощо)

од.
Статистична звiтнiсть, тарифiкачiя

,| 7

KlлbкlcTb KIIaclB од. 22 22

видатки на отриманнrI освlти у школztх

естетшIного BLD(oBaHH'I
тис.грн. Кошторис на 2019 piK зi змiнами 3487,50 92,5 з580,00

у тому числi плата за навчанIuI у школztх

естетшIного вихованIUI
тис.грн. Банкiвськi виписки 92,0 92,0

2 показники пDодуктY

середц кiлькiсть 1пrнiв, якi отриIчrуIоть ocBiry

у школах естетичного BиxoBaHIUI, - всього
осiб

Накази по ДМШ
185 l85

середuI кiлькiсть ).чнiв, звiльненrд< вЦ гшати

за навчаннrI
осiб 56 56

J показники ефективностi

кiлькiсть )r.rHiB на одну педагогiчну ставку осiб

Накази по ДМШ (середня кiлькiсть 1пIнiв -

всього) ДПтатний розпис, статистична

звiтнiсть (середне число окJIадiв (ставок)

педагогiчного персонаrry)

1 ,|

кшькlсть дlто-днlв од. статистична звiтнiсть 36815 36815

витрати на навчання одного учня, який
отршлуе ocBiry в школах естетиtIного

вLD(овання

грн.
Кошторис на 2019 piK зi змiнами (зальний,

спецiальний фонд) Дакази по ЩМШ
(серелня кiлькiсть 1"rHiB - всього)

l885l,4 500,0 l9351,4

у тому числi за рахунок rrлати за навчання у
школах естет}гIного вихованIUI

фн.
Банкiвськi виписки Дакази по ЩМШ

(середня кiлькiсть ylHiB - всього)
49,7,з 49,7,з

4 показники якостi
кiлькiсть днiв вiдвi4двання 1"rнями шкiл
естетиlIного вихованIUI

днrв навчальнi плани 199 199

динамiка збiльшення кiлькостi 5rчнiв, якi
отримують ocBiry у школах естетиЕIного

BLD(oBaHIш у плановому перiолi вiдповiдно до

фактичного пок€вника попереднього перiо.ry

о/о 0 0



вiдсоток обсягу плати за навчання у школах
естетичного виховання в заг€UIьному обсязi
видаткiв на отримання освiти у зазначених
школах

о//о 2,6 )6

З&вдацця 2 ПокращеЕЕя MaTepia,Ibпo-Texвi.дroi бази закладiв кудБцФи IIа викоцаЕця дор].чеЕь виборцiв депуIат.ми MicbKoi р4щ-r у 2019 роцi
1 показники затDат

Обсяг видаткiв, спрямованих на покращеннrI
матерi€lльно-технiчноТ бази закладiв культури

тис. грн. рiшентlя 4l ceciТ 7 скликання СновськоТ
MicbKoi рали вiд 27.|1,20|9 р.

5,0 5,00

2 показники продyктч
Кiлькiсть об"ектiв на якi планусться
покращення матерiально-технiчноi бази

од. рiшення 4l ceciT 7 скликання Сновськоi
MicbKoi ради вiд 27,|1.20|9 р.

1,0

_, показники ефективностi
Середнi витрати спрямованих на 1об'ект, для
покращення матерiально-технiчноi бази

тис. грн. рiшення 41 cecii 7 скликання СновськоТ
MicbKoi ради вiд 27.|1.20|9 р.

5 5

4 показники якостi

питома вага кiлькостi об'ектiв на якi
плануеться покращення матерiально-технiчноi
бази зашtадiв культури на виконаннrI дор}л{ень
виборцiв дегryтатами обласноiради

уо 100 l00

Начальник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoi ради

ПОГО,ЩЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу
Сновськоi мiськоi ради

Д*чпоrооп"r", ,!7 ll l,iЧ-'
м. п.

н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiцiали та прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ вiддiлу кyльтури i тчризмч Сновськоi мiськоi ради

(найменуванвя головяого розпорядника коштiв мiсцевого бюлжеry)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеrry на 2019 piK

кIIквк 1000000 Вiддiл культури i туризму СновськоТ Micbкoi радиl.

2.

4.

(ктпквк мБ)

кIIквк 10l0000
(наймекуваЕц головяого розпорядяика)

Вiддiл культури i туризму СновськоТ MicbKoi ради
(ктпквкмБ)

кпквк l0l4040
(найменувшня вiдповiдмьного виконавця)

Забезпечення diшbHocmi музеtв i вuсmавок

ý

0824
(КтПквк мБ) (кФквк) (наймеrryвавш бюлжmноi програмя)

ОбСяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 72524|,44 гривень, у тому числi загurльного фоЕду - 72124l ,44 гривень та спецiЕtльного фонду -
4000,00 гривень
ПiДСТаВИ ДJIЯ ВИКОНаНня бюджетноТ програми: Консrпutпlцiя yKpa|tHu, Бюdасеmнuй KodeKc, ЗЗакон yKpatHu <Про,Щерэюавнuй бюdжеп yKpatHu на 2019 piKll Bid 23.11.2018 р.
NP 2629-VПI, наказ МФУ Bid 26.08.2014 р, Nо 836 (iз змiнамu Bid 30.09.20l б р. Nl860, Bid 28.04.2017 р. М472) <Про dеякi пumання запроваdlсення проzрал|но-цiльовоzо меmоdу
склаdання mа вuконання мiсцевttх бюdасепiву, Наказ МФУ вiё 20.09.20l7 р. Nl793 (iз змiнамu Bid 29.12.2017 р. Ne I I8l "Про заmверdасення cMadoBux про2рамноt масuфiкацi'i

, Метs бюдrrеШоi пропрмr.i Вuвч2ння rбеzЕхевм i вла.оDlлсп@лня MaпeDiшb\dt лпа dwовноt MbпvolL запwенм zооrлаdян dо нйбань нал.iоаальпоa i
' ' свiповоi hпоDrlхо-кuльt lvD!!оI спааuruнu

завдання бюджетнот

на
N з/п Цiль державноi полiтики

Сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фондiв музеiЪ, органiзацiТ виставок, розповсюдженню кращих зрtlзкiв нацiонапьного
кiномистецтва, вiдродженню та розвитку народних ремесел, збереженню культурноТ спадщини

2 3абезпечення зrrхисту об'екгiв культурноi спадщини вiд загрози знищенця, руйнування або пошкодження

Завдання
Забезпечення збереження популяризацiя джовного надбання нацii iЪ), забезпечення виставковою дiяльнiстю



\

9. Напрями використання бюджетl их коштlв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загшrьний фонд Спечiальний фон,u

у тому числi бюджет
Dозвиткч

Усього

l 2 з 4 5 6

1

Забезпечення дiяльностi музеiЪ

для проведення виставок та
екскчпсiй

72124|,44 4000,00 725241,44

Усього 72|24|"44 4000.00 72524|,44

10.

11 Результативнi бюджетноi

к мiсцевих / Dегiональних п що викон складi бюджетноi п и,-

Найменування мiсцевоi /

оегiональноi пDогDами
Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l 2 з 4

Усього

льтативнl покЕlзники
N з/п Показник одиниця вимiDч джепело iнфопмаuii загальний фонд Спецiа.пьний фонд Усього

2 5 4 5 6 7

показники затDат
riлькigгь ycTzlнoB усьою од

положення
l l

кlлькlсть M)BerB од. l l
]ередl€ число окладiв (ставок) -

од.

Штатний розпис, статистична
звiтнigгь

9,5 9,5

эередн€ число ок.llадiв (ставок)
кепiвних поаuiвникiв

од. 2 2

]оредне число окладiв (ставок)
.патriяпiвiп од. 2 )

эередн€ число окладiв (ставок)
ообiтникiв

од. )ý а(

серед{€ число окладiв (cr-aBoK)

обс.тrуговуючого та технiчного од. з з

площа пDимlщень ш-м
lHBeHTapHa справа

з52,з з52,з

у тому числr висгавкова площа кв. м 244,0 244

видатки з:гtшьного фондl на
аябрепрчацqо пiспrgпmi rlrnpTn тис.грн.

Кошторис на 2019 piK зi ,12|,24l 72|,241

1 показники пDодYктY
кlлькlсть проведених виставок у од. 20 20

кlлькlсть екск!тсlи у lчtузеях од. l60 l60



KiJll,Kicl,L скспонатiв - чсього тис. ол.

статистична звiтнiсть

аý 9,5

у тому числi буде експонуватись у
ll,.lIaHoBoMv пеоiодi

тис. од.
1,2 |,2

кiлькiсть вiдвiдчвачiв мчзетв осiб 8000.0 2000,0 l 0000,0

осiб 2000,0 2000,0

)езкоштовно осiб 8000,0 8000,0

плановий обсяг доходiв музетв тис.грн.
Кошторис на 20 l9 piK

4,0 4,0

у тому числl доходи вlд ре:rлlзацll тис.Фн. 4,0 4,0

кlлькlсть ре:lлlзованих квиткlв Iпт_ статистична звiтнiсть 2000 2000

J показники ефекгивностi

середня Bapтlcтb одного квитка грн.

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

2,0 )п

середнl витрати на одного
вiдвiдувача

грн.

Кошторис на 2019 piK зi
змiнами (загальний,

спецiальний фонд) /
статистична звiтнiсть
(кiлькiсть вiдвiдувачiв музеiв)

90,2 2,0 72,5

4 показники якостl
динамiка збiльшення виставок у
плановому перiодi вiдповiдно до

факплчного показника попереднього
о/о l1_1 1 1.1

Iинамiка збiльшення вiдвiдувачiв у
1лановому перiодi вiдповiдно до

}акгичного покai:}ника попереднього
% 1,7 -l 5,5 -2,з

цинамiка збiльшення задiяних
}иставкових Itлощ у плановому
rерiодi вiдповiдно до факrичного
]лкя?цukя пппепепнRоm папiо пч

о/о 0 0

!

Начальник вiддiлу культури i ryризму
Сновськоi MicbKoi ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу
Сновськоi MicbKoi ради

.Щатапогодr<ення J,7 /1

н. доБнЕнко
(iшirriuи та прiзвище)

Л. CABIIEHKO

м. п.

(iнiцiшд та прiзвище)



2.

з.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ вiддiлу культури i тyризму Сновськоi Micbkoi ради

(наймеrцвання головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

N

Паспорт
бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

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

кпквк 1010000

(наймеrryъання головного розпорядника)

Вiддiл культури i туризму СновськоТ мiськоi ради
ктIIквк мБ)

кпквк 1014081 0829

(найменування вiдповйального виконавця)

Забезпечення diяльносmi iHmttx заклаdiв в zалузi кульлпурu i t,tuсmецmва
(ктIIквк мБ) кФквк) (наймеrrуванш бюджетноi програми)

, Обсяг бюджепдд( призначеrв / бюлжетнюr, асшнумнь _ 4402ЗЗ.7З гривень, у тому числi загаJъного фнд/ _ ,И0233,7З гр}вень та слецiа.ъного" фовд/ 0 гривень.

Пiдgmви дп вп(оЕання бюджЕп]оi програмиr I(оя фuпуца ylEabь Бюdасе.пнй хоdекс, Закоs y,aa:ulu dПро Державвuй брёrlеп ylpai\u lи 2019 pi., вй
23.11.2018 р,lФ 2629-YЦI, но@ МФУ Bid 26.08.2011р. М 8Зб Ф з iнам, вй 30.09,20lб р. ]ф860, вid Л.01.20]7 р. М472) хПро аеяi аuпаsм мпрофПr6енu прермс
l|Ььо@мйофаФ.rdамN NMBi.a!eфбoo*l,,i.,, Еоl!в МФУвiё20,09.2017 р,М793 (в з iNо u вlD 29,12.2017 р М 1l8l 'Про эапверёэ!сенм сваПом

а проrршsоi васафiкоцit Bunaпia м хр.Ой)вонм мi.ц.м бюахепiв'), Спiльнй Hal@, Мiнфiну,п Мiнкуы wu ей 01.10.2010 р. ]Ф l l50/4l "Про зайв.рамнм
-'TuaoBoaлереri\убюdхеwвлро2рахп.речrййuвввююзNuкisa,в'0<оqана,йя,riсц.вul6юёхепЬу^аjrэi"Куrьпrра",xara,МФУвй28.12,20]8P-MI]76"Про

а4есецvя злiн dо BMiB МФУ вr' 20.09.2017 р, М79З по Bia I4o1-2oI lP- MI 1", но@, МФУ вО 15.1 I -2018 М908 "З|iвu dо Правu, смаМмя пdсюрйiв бюа*fuв
проФам мiсцевuх бюЬ*пiв па звiпЬ про Ь вuховаsм', нм МФУ Bid 29.12.2018 р. Ml209 'Про ваеею.q ,MiH dо derlalx накоrЬ МНiсперспво Фi|м.iв y(Pol,!u",

рiше*я 42 cecia 7 свwнм СновсыФi xicblФl раdu вid 20- 12-2019 р., рiuенм 43 cecit 7 ctJluкoNHя Bid 27.12.2019р.

7. Мета бюджетноТ програми:. Забезпечення diшbHocmi заклаdiв mа захоdiв в zалузi кvльmvрu i мuсmецmва

8. Завдання бюджетноi

6. l и
N з/п цiль державнот полiтики

1 Забезпечення ефекгивного i цiльового використання вiдповiдних бюджетних коштiв
2 Здiйснення фiнансового планування та бухгtuттерського облiку фiнансово-господарськоi дiяльностi Вiддirгу та пИпорядкованих Вiддiлу

lIDоI,Dами;

N з/п Завдання

1

ПiдIршка та розвшок кульl)ФЕо-освiтнiх заходiв забезпечеЕlя своечасноrо та якiсною т€хЕiчвопо яагляд/ за будiвIп,лцгвом та капiтsJrьЕим

ремоIтIом, с&пад8ЕЕя i fiадаян' кошюрисноi', звiпIоi фiяацсовоТдоýrмеЕтацii, фiнанryв {Iя уФаяов згiдяо iз затверлr(eяими кошк,рпсами,
надашп якiснI,D( посJDт з цеЕФалiзовавого f осподарською обсJDговувашл



9 н ми ви стання бюджетних коштiв:

N з/п
Напрями використання

бюджетних коштiв
Загшrьний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
Dозвитку

Усього

l 2 з 4 5 6

1
Jабезпечення дiяльноgгi
rrеrrгоалiзоваrих бжгалтерiй

44023з,,7з 4402зз,7з

Усього 4402зз.7з 4402зз.7з

l0. ik мiсцевих / НЧLПЬНИХ П

бюджетноТ

що викон складi бюджетноТ п (грн)

вн1

Спецiальний фондЗагальний фонд
Найменування мiсцевоТ /

иZ

N з/п Показник одиниця вимiру пжепело iнфоомацii загальний фонд спецiальний фонд Усього

2 з 4 5 6 7

показники затDат
кiлькiсгь ycTEIHoB усього од.

положення

l

уmму числl:

цекгралiзоваrrгх бухгшrгерiй од. l

середне число окладiв (сгавок) -

чсъотт}
од.

Штатний розпис

5 5

середне число окладiв (сгавок)
спеrriапimiп

од. 5 5

витати загапьного фон,ry на

забезпечення дiяльноgгi iнших
культурно-освiтнiх заходiв

тис.грн.
Коrrrгорис на 2019 piK зi

змiнами
440,2з 440,2з

2 показники продyкту
кiлькigrь заlспадiв, якi
обслуговуе центршiзована
<.----^-i-

од. положення 55 55

кiлькiсгь особових paxyHKiB од. Особовi рахунки l85 185

кiлькigгь складених звiтiв
ппаlriвника:ии бчхгаrrтерii

од. Звiти l 120 1 120



показники ефективностi

кiлькiсть установ, якi обс.rryговуе
1 праuiввик

од.
положення Дптатний

розпис, статистична
tniTHimb

1l ll

кiлькiсть особових pФýrHKiB, якi
обстryговуе l працiвнlпс

од. 37 з7

середнi вlтграти на l працiвника тис.грЕ.
Кошrюрис на2019 рiкзi
змiнаruи ДПтатний рзпис,
статистична звiтнiсгь

88,0 88,0

4 показники якостr

piBeHb виконшrrrя по пiдгримцi
та розвитку цульryрно-освiтнiх
заходiв, забезпечення
своечalсною та якiсноrо
технiчного нагJIя,ry за
будЬвиrrгвом та капiтальним

ремоЕтом, скпадаrlня i надшпlя
коrгторисноi, звiпrоТ, фiяшrсовоi
докумштацii, ф iнанryвшпtя
ycTarroB згiдно iз загвqrдкеними
кошторисамц наданrrя якiснlос
посJDiг з цекгралiзоваяою
господарськоm обсr5rговуваrrвя

:ifl Снс

уо l00 100
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