
укрдiнд
СНОВСЬКА NIIСЪКА РАДА

ВIДЛIЛ КУЛЪТУРИ I ТУРИЗМУ
Наказ лЬ 93

по вiл"цiлу культури i туризму Сновськоi MicbKoi радивiд 06 грудня 2019 року

Irpo внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм мiського
бюднtету на 2019 piK

ВiДПОвiднО до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, накtlзу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.20L4 ]ф 836 ,,Про деякi IIитання
запровадженюI програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих
бюджетiВ", заресСтрованоГо в MiHicTepcTBi юстицii УкраТнИ 10.09.2014 р. JrГч

110з/25880 (зi змiнами), рiшення 4| cecii,| скликання MicbKoi ради вiд
27.11.201'9 РОКУ Nslб-41Л/II ,,Про внесен}uI змiн до рiшення Сновськоi MicbKoi
ради вiд 21 .12.20|8 р. Nэ21-30/\Ш,,Про мiськийt бюджет на 2019 piK"

НАКАЗУIо:

Внести зпliни до паспортiв бюджетнIж програм мiського бюджету на
2019 piK виклавши iх в HoBili редакцiТ, Що додаються, а саrvlе за:

кIIквк Назва бюджетноТ програми
надання спецiалъноi освiти школами естетиtIного вихованнrI

l01l 100 (музичними, художнiми, хореографiчними, театрzUIьн}lми,
хоровими, мистецькими)

10l4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек

10140б0 ЗабезпеченIfi дiяльностi па-пацiв i будинкiв культури, клубiв,
центрlв дозвlлля та irшrих клубних закладiв

.Щодаток: на б арк. у I прим

Нача-ltьник вiлиiлу культури i туризму
Сновсъкоi MicbKoi ради н. доБнЕнко



1.

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

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюддеry)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

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

Вiддiл культури i туризму Сновськоi MicbKoi ради
(наймекування вiдповiдального виконавlц)

Наdання спецiсulьноt освimu ulколаJчru есmеmuчноlо вltховання (музuчнuJйu, хуdо)юнiмu,
хорео2рафiчн1llп1l, mе аmральнlt141t, xopoq\l\,tu, ]чluсmецькllJиu)

(ктпквк мБ)

кпквк 1010000)

a
J.

(ктпквк мБ)

кпквк 1011100 0960

4.

5.

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюркетноI програми)

Обсяг бю,рIсегm< шризцачев / бю,Фr<етцrл< асцгЕуваЕь - З452100,00 грвепь, у тому чисrri зага.rьпого фоЕry - ЗЗ59600,00 гр{вепь та спецiальцого

фоtr.Iry - 92500,00 гривеяь.

ПiДСIаВИ ДJЯ ВИКОЕашя бюрI€гЕоi програми:. Коtлслпuпlуцiя Украiнц Бюdжеmнtй коёехс, ЗЗмон y0pal\u 1lПро Дерасавltuй бюёrсеп yKpa:lqu на 20I g pib вй
23.1I.2018 р. ]Ф 2629-VПI, llaxв МФУ Bia 26.08.2011р. М 836 (Ь эмiна!,ru Bid З0,09.2016 р. Jф860, BiD 28.04.2017 р, М472) (Про daxi пuпанм запроваахеNl|я про2рамно-
цаьово2о lltепоOу смаDання па suконання мiсцевв бюаNепiв' Наказ МФУ вй 20.О9.2017 р, М793 (iз зjriнал.|1l вй 29.12.2017 р. М 1181 "Про запверdэ!сенlý см(йовllх

ёо наказiв МФУ Bia 20,09.2017 р, М793 па вЬ 14,01.201lp. М11", наказ МФУ вid 15,11.2018 ]В908 "ЗмiнIl dо Правllл склааанш паспорпiв бюd сепнllх hрФрам мiцевl!х
бюdасепiв lrla звiпЬ llpo Е вrп.онанlп", на<аз МФУ вй 29.12.2018 р. MI209'Про месени э iн dо dбtIý накозiв lйнiс7 ерспва фiнФ!сiв УlФоIнu", рiuеми 41 cecit 7
смхкання новсъкоt MbKol рйч вiё 27.1 1 .2019 р.

I_1iль вно1 полlтики
позашкшьноr мистецько1 освlти

7.

8.

Мета бюджетноi програrrлп: Духовне mа есmеmuчне вuховання dimей mа молоdi

Завдання бюджетноi програlrли:

N з/п Завдання
1 ЗабезпечеIIня надzrння початковоi музичноi, хореографiчноi освiти, з образотворчого мистецтва та художнього
2 Покращешя матерiальЕо-т€хtd.поi бази закJидъ куJБтчDи Еа мкоIIЕtнЕя доDччець виборцЬ депуrатамп MicbKoi раш у 2019 роцi



,,l
9.н

10. Перелiк мiсцевих / регi

бю. гlаrlрями використання оюджетних коштlв: (

N з/п
Напрями використання бюджетних

коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд
у тому числl

бюджет Dозвиткч
Усього

1 2 J 4 5 6

1
Надання початковоТ музичноi,
хореографiчноi освiти 3354600,00 92500,00 3447100,00

2

Пократцення матерiа-rrьно-технiчноi
бази закладiв культури на виконання
дорrIень виборчiв депутатами
MicbKoi ради у 2019 роцi

5000,00 5000,00

Усього зз59600,00 92500,00 3452100,00

к мlсцевих / регlональних проГрzlп,1, що виконуються у складi бюджетноi пDогDами )
Найменування мiсцевоТ / регiональноi

програми Загальний фоrц Спецiальний фонд Усього

l 2 J 4

Програла сприJIння виконанню
повноважень депугатаI\{и CHoBcbKoi
мiськоi ради на 2019-2021 роки

5000 5000

Усього 5000 0 5000

11 резчльтативнi бюджетноiJl.Ь,l,trl,иIJнl lr0казники оюджетно1 п

N з/п Показник Одиниця
вимiру ,Щжерело iнформацii Загальний фонд

Спецiальний
фонл

Усього
I 2 J 4 5 6 7

зацц4ння 1 Забезпечення надання початковоi музичноi хореографiчноi освiти, з образотворчого мистецтва та художн lоГо

1 показники затрат
кшькlсть установ усього од.

положенняу Tol"ry числi:

музичнrо< шкiл од.

середне число ошrадЬ (ставок) - усього од.

Штатний розпис, статистиЕIна звiтнiсть

з7,25 0,5 з7,75
середнс число оклrадiв (ставок) керiвних
працiвникiв од. 2 2

оередне число окltадiв (ставок) педагогiчного
персонаIry од. 26,5 0,5 2,|



эереднс число окJадiв (ставок) спецiалiстiв од. ))\ ))\
середнс число окладiв (ставок) робiтникiв од. 2 2

середнс число окJT адiв (ставок)

обслуговуючого та технiч ного персон€lлу
од. 4,5 4,5

кiлькiсть вiддiлень (фортепiано, народнi
iнструменти тощо)

од.
Статистична звiтнiсть, тарифiкацiя

"| ,7

кlлькlсть KJIaclB од. 22 22

видатки на отримання освlти у школах
естетичного B!IxoBaI Illя

тис.грн. Кошторис на 2019 piK зi змiнами зз54,6 с), ý з44,1,1

у 1,ому чltслl IIJla1,a за tIill}tIaIIIlя у uII(oJlax

cc,I,c1,1ltl I I()I,o I]иxoltallllrl
l,tlc. грII. БalrKiBcbKi виписки 92.0 92,0

) II()t(il,tIIIIItIl lID()JlvI( l v

ссрс/llIя кlлI>I(lстl, yllIllB, якl oTplrMyIoTlt OcIll],y

У ll l l\()JlilX CC'I C'I'l|'l l l()I () ItIIX()ltilI l ltЯ. - l}Cl,()l I)
llсiб

llаказIr по /{MIJl

l85 lll5

ссl)с/lllя ttiл1,1tiс,гь y.lltiB, звiлl,tlсltих вiл пrlат,и

за tIавчання
осiб _56 56

3 показIIики ефективIIостi

кlлькlсть учнlв на одну педагогlчну ставку осiб

Накази по ,ЩМШ (середня кiлькiсть учнiв
всього) /ШтатниЙ розпис, статистична

звiтнiсть (середнс число окладiв (ставок)
пелагогi,ltlого псрсоIrалу)

,7 ,7

кlлькlсть дlто-днlв од. Cl,il1,1tc,гlt.l ltzгrBi,I,I tic,r,l, ]61.t 1_5 з6lt l 5

витрати на навчання одного учня, якии
отриму€ ocBiry в школах естетичного
виховання

грн.
Коtuто1-1ис l.ra 20 l9 piK зi змiгlами (,la.ltl,trиii,

спецiальний фонл) /tlакази ll<l /[Mlll
(середня кiлькiсть y.lHiB - всього)

ltt |]].() 5()().( ) l tl(l ] l,()

,l9,i,,lу тому числi за рахунок плати за навчаншI у
школах естетичного вихован}UI

грн.
Банкiвськi виписки /I]акази гrо .ЩМШ

(середня кiлькiсть учнiв - всього)
491.з

4 показники якостi
кlлькlсть днlв вlдвlдування )aчнями шкlл
естетшIного виховання

Днiв навчальнi плани l99 l99

динамiка збiльшення кiлькостi учнiв, якi
отримують ocBiry у школах естетичного
виховання у плановому перiолi вiдповiдно до

фактлтчного показника попереднього перiолу

уо 0 0



вiдсоток обсяry плати за навчанця у школах
естетичного виховання в загаJIьному обсязi
видаткiв на отриманнrI освiти у зазначених
школах

% 11 ),7

Завдання 2 Пократцення матерiально-технiчноi бази закладiв культури на виконання доруl teнb виборцiв депутатами Micbкol ради у 2019 роцi
1 показники затDат

Обсяг видаткiв, спрямованих на покращеннrI
матерiально-технiчноi бази зашlадiв кульryри

тис. грн. рiшення 41 ceciT 7 скликання СновськоТ
MicbKoT ради вiд 27.1|.20|9 р,

5,0 5,00

2 показники продyктy
Кiлькiсть об"ектiв на якi гшануеться
покращеншI матерiально-технiчноТ бази

од. рiшення 41 сесii 7 скликання Сновськоi
MicbKoi ради вiд 27.|1.2019 р.

l 1,0

a
_) показцики ефективностi

Середнi витрати сцрямованlD( на lоб'ект, для
покращеннrI матерiально-технiчноТ бази

тис. грн. рiшення 41 cecii 7 скликання Сновськоi
MicbKoT ради вiд 27.11.20|9 р.

5 5

4 показники якостl

питома вага кiлькостi об'ектiв на якi
плану€ться покращення матерiально-технiчноi
бази закладiв культури на виконання дорrIень
виборчiв деtryтатами обласноiради

уо l00 l00

Начальник вiддiлу культури i туризму
СновськоТ MicbKoi ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу
Сновськоi MicbKoT ради

Д-uпоrоо*"пп, О| l) 9_Ю|И_
м. п.

н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiчiали та прiзвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлry культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюдкец)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

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

Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
(наймеrryванrrя вiдповiдального виконавrц)

з аб е зпеч ення d iяльн о сmi б i бл i о mек

1.

2.

(ктпквк мБ)

кпквк 1010000
(ктпквк мБ)

кпквк 10140з0 0824
з.

4.

(ктпквк мБ) (кФквк) (найменування бюлжетноi програми)

Обсяг бюдкегяих призвачеrrь / бю.Фr<Егнrл< аспкуваць _ 2971380,00 гривев, у тому ,плслi загальвого фондl - 2896980,00 гривевь та спецiаJБЕого

фонд. - 74400,00 гривеЕь.

IIiдстави для вш<окаяця бюдй(епrоi проl:ра!,пli Конспuолуцiя Украlвц Бюdхсепнuй коаекс, ЗЗакон ylqaaчu кПро Дерэаамuй бюO.юеп yKpaIHu на 2019 piч, вй
2З,I ],2018 р. М 2629-|JЦI, насв МФУ вй 26,08,2014 р. М 836 (iэ змiнамч ва З0,09,20]6 р,,I,19860, вid 28,04.2017 р.,lfr472) ,!Про dеякi пuпмн, запровйск:енм проФаJпно-

цiльвоzо еmоdу аоlйаlня rпа аRонання мiсцевlа- бюёасепiвr, Itакаэ МФУ вid 20.09.2017 р. М79З (iэ змiнамч вй 29,12,2017 р. М 1181 "Про заrrвефхюення смйовчх

0о наказiв МФУ Bii 20,09,2017 р, М793 йа Bid I4,01,201|p, М11", накаэ МФУ вЬ l5.11.2018 ],|"Э08 "\лiHu dо Прм|л смйанлв паспорпiв бюdrсепNu. rlроzраlu мiсцевш
бюdжеmiв па звilпiв про Е аа.а!ання", накв МФУ вй 29.12.2018 р. М1209 "Про внесення змiн dо dеякw на]<азiв Мiнiсперсйва фiqмсiв yKpaИu", рiч!ення 41 cecit 7

смuханм CHoBcbKo:t мiсъкоa рааu 27. 1 I.20 ] 9 роry.

5.

вно1 полlтики
Сприяння центр€lлiзов€lному комплектуванню та ви бiблiотечних фондiв

_ мета бюдI(етноi пDоmами: 3афзпечення п:Dав zромйян на бiблiоfпечне обслу2овування. заеальну dоопvпiсr ь do iнфоомаuit па kульцурнlu7' uiнноспей tло збЙаопься. Боizаlоuься. наОаюпься в пчмчасове кооцспtуваtltlя бiблiо,ttlекал,lч

Завдан бюджетноiня
N з/п Завдання

1
Збсзпечення дочгlшостi дтlя громадш докумеrгiв та iнформачii створсння J.MoB дJIя повЕого задоволеIIЕII дл(овЕID( потеб громадяв, сцрцяtIЕrI

професiйIiому та освiтrrюм5r 1юзвитк5r громадяЕ, комIцекч.вашrя та зберiгалrrя бiблiотетrп< фонлiв, ii облiк, концоль за виr<оЕ€шцrtм

2 Придбання обладнання i предметiв довгострокового використання



9. Нап бюджетних коштiми використання 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

l

Забезпечення дiяльностi
бiблiотек дJuI задоволеЕня
потреб громадян та
зберiгання бiблiотечних
фондiв

2896980,00 45000,00 2941980,00

2
Придбання обладнання i
предметiв довгострокового
використання

29400,00 29400,00 29400,00

Усього 2896980,00 74400,00 29400,00 2971380,00

10. iK мiсцевих / регiональних прогрalп,l, що ви складi бюджетноi програми:
Найменування мiсцевоТ /
регiональноi програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

l ) J 4

Усього

льтативнi покttзники бюджетноi п и:
N з/п Показник Одиниця вимiру ,Щжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

2 4 5 6 ,|

1 показники затрат
кiлькiсть установ (бiблiотек) од.

положенrrя
2 2

Кiлькiсть бiбiлотек - фiлiй од. 20 20
середне число окJIадiв (ставок) -

усього од.

Штатний розпис, статистиlIна
звiтнiсть

36,0 з6,0
середне число окJIадiв (ставок)
KepiBHlоc працЬникiв од. 2 2

эередне число окJIадiв (ставок)
эпецiалiстiв од. 27,5 27,5

середне число окJIадiв (ставок)
робiтникiв од. 4 4

середне число окJIадiв (ставок)
обслуговуючого та технiчного
персонагrу

од. 2,5 2,5



2 показники продyкту
число читачlв тис. осiб

статистична звiтнiсть

10,9 10,9

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

бiблiотечний фонд тис. грн. 1228,968 |228,968

поповнення бiблiотечного фондч тис. прим. 1,200 1,800 3,000

поповнення бiблiотечного фонду тис. mн. 30,000 45.000 75.000

эписаши бiблiотечного фонду тис. пDим. 6,000 6,000

]писаншI бiблiотечного фонду тис, грн. 7,200
,7,200

кlлькlсть книговидач тис.екземпл. 22|,з ))l1

J показники ефективностi

кlлькlсть книговидач на одного
працiвника

(ставку) ол.

статистична звiтнiсть
(кiлькiсть книговидач)

/Штатний розпис (серелнс
число окJIадiв (ставок)

спецiалiстiв)

8047 8047

середнi затрати на обслуговуваннrI
одного читача

грн.

Кошторис на 2019 piK зi
змiнами (загальний фонд,

спецiальний фонд)
/статистична звiтнiсть (число

чlrгачiв)

265,8 4,7 269,9

середнi витрати на придбання
одного примiрника книrкок

грн.

статистична звiтнiсть
(поповненrrя бiблiотечного

фонду тис.грн.) /Статистична
звiтнiсть (поповнЬння

бiблiотечного фонлу
тис.ппим.)

25,0 25,0 25,0

4 показники якостr

динамiка поповнення бiблiотечного

фонry в IIлановому перiодi
вiдповiдно до факгичного
покzlзника попереднього перiо.ry

о/о -67,5 бз,з -з,1,5

динамiка збiльшення кiлькостi
книговидач у плановому перiолi
вiдповiдно до фаrсгичного
показника попереднього перiоду

% 0 0

Завдання 2 Придбання обладнання i предмеl ,rB довгостокового використанIUI

Показники затрат



обсяг видаткiв на придбання
предметiв i обладнання
довгострокового використаннrI

грн. ,Щотаток б до рiшення 41 ceciT
7 скликання вiд27 .| 1.2019 р.

29400 29400

Показники продyктy
кiлькiсть придбаного обладнання та
предметiв довгострокового
використаннrI

од. .Щоговiр, накJIадна на
придбання 201 20l

Показники ефективностi

середнi витрати на прибданrrя l
одиницi предмiтiв i обладнання
довгострокового використаннrI

грн.

.Щотаток б ло рiшенrrя 41 cecii
7 скlrикання вiд27-11 .20l9

р./,Щоговiр, накJIадна на
придбання

146,з I46,з

показники якостi

динамiка кiлькостi придбання
предметiв та обладнання
довгострокового використанIи, у
порiвняннi з попереднiм роком

% 100 l00

Начальник вiддiлry культури i туризму
СновськоТ MicbKoi ради

ПОГОДКЕНО:
Нача_rrьник фiнансового вiддiлу
Сновськоi MicbKoi ради

Д*чпоr"л"""" (.S l! i{Ц Р+
м. п.

н. доБнЕнко
(iнiцiали та прiзвище)

л. сАвчЕнко
(iнiцiали та прiзвище)



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

ради
(найменувавня головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

N

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кпквк 1000000 Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoT радиl.

2.

з.

(ктпквкмБ)

кIIквк l0l0000
(наймекувавш головпого розпорядника)

Вiддiл культури i туризму Сновськоi мiськоi ради
(Еайменування вiдповiдшьного виконавця)

Забезпечення diмьносmi палацiв i буduнкiв кульmурu, клубiв, ценmрiв dозвiлtля mа iчml.lx клубнuх
заклаdiв

(кгIпGкмБ) (кФIGý (Е!щtшб5д d!рщl)

4. Обсяг бюджсгних призначепь / бюдкетних асип{ув ъ - 5526470,00 г?ивень, у тому чисrli загмьноrо фнду _ 52З9600,00 грйвень та опецiального фонry _ 286870,00 грпв€нь.

Пiдста!и Дш вякояакrя бюдкстноi програiдr:КФфu!rу4ьУl@aлц fu uпхоа.ю, ззфн y,qal*!.проД.р*вцйбюааепy"patфм20!9pi",оiё 23,!1,2оlЕр,м 2629-ИII, нмМФУ
aid 26,08.2014 р, М 836 (i' йiл@ вiё З0.0r.20l б р NЕ60, вй 28-04П17 р- М472) хПро ae*i пйм,оцо.аё@м,лроzцаfuчЬ@ф Rйоф с@ёФм fu м8 аtоlеф аоаеепhr, Ila@
МФУ.Ь 2а09.2017р. М79З (iзgЬ@uBiO29.12,2017р. М 1181 'ПрозйерйемсмаПмцпро.р@sоl@фФkа|t.йdп,lвмlФеёu Jsаф lФффбlоOwпlв''С иыймМiцфi,ум

. Мhк!'ьп'rрu.iО 01.1a20l0 р. М l l5u1] "Про Фwрёжdв Тm Nрй.rбФахем ryоqы m резrммйвпфмlо at.fuм OM,ia4.M бьамi.!а!узi'Кrмrrра", @ МФУ вiё
J'28.12.2018р.Мl176"ПромwgtяёомhМФУвid20-09-2О17р.М793фаidl401,20llрМ1l",мМФУ.iПl5.11.2О18М9О8"Злi,чаоПрмсх,аПмморйiвбчJd*мФое|fu

хi.ltёмбюПмi,мiliпt,rроамм\ймМФУаа29.I2,2ol8р.Ml209'Про.ю@ввMiBаоа.мBMiaMiqicrepcпBaфi@ьytPlrtl",аьмрфоряаwвмMiBоблФноidе|fuоl
4aлiяi.Dlрачit fu о6rФвоa рафl вrО 0&M.20l9P М2Е ,,Про @diMHM юuйЬ", рlsевв мф Mireй! М .l2 аФ 16,M,2019 P'pi@M 4l ecit 7 сw аiё 2?,l 1,2019 р

(ктпквк мБ)

кIIквк 1014060 0828

Цiль державноi полiтики

7- МЕта бюджетноТ програмu:. Наdання послуz з орzанiзаuii tульmурноеоЬсзвiлля населення

8. Завда бюджетноi ,Ul и
N з/п Завдання

l Забезпечення органiзацiТ кульцфного дозвiлля населення i змiцнення культурних традицiй
) Покращення матерiально-технiчноi бази закгrадiв культури ка викоЕання дор}л{ень виборцiв депутатами обласноТ ради у 20 19 роцi
J Покращення матерiально-технiчноi бази закпадiв культури на виконання дорrIень виборцiв деп]латами MicbKoi ради у 2019 роцi
4 Покращення матерiально-технiчноi бази зашlадiв культури

ви бюджgгних коштiв:

N з/п Напрями використilпя бюджетних коlцтiв Загальний фонд Спецiа.rrьний фонд
у тому чиспi бюджсг

Dозвиткч
Усього

l 2 J 4 5 6



Забезпечення дiяльностi палацiв i булинкiв
культури, клубiв, ueHTpiB дозвiлля та iнших
клубних зак.падiв, якi забезпечують органiзацiю
культурного дозвiлля населення

5 l 58600 245000 540з600

Покращення матерiально-технiчноТ бази закладiв
культури на виконання доручень виборчiв
деп5rгатами обласноТ ради у 2019 р.

67000 67000

Покращення матерiально-технiчноТ бази закпадiв
культури на виконання доручень виборчiв
депутатами MicbKoi ради у 2019 рочi

14000 2470 2470 16470

Покращення матерiа.ltьно-технiчноТ бази заюlадiв
культури

з9400 39400 з9400

Усього 52з9600 286870 41870 5526470

10. ik мiсцевих / ьних щов скrrадi бюджетноi ми

Найменування MicueBoT / регiона.пьноi програми Зага.тrьний фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 4

Програма сприяння виконацню повнов€Dкень

деп)датами СновськоТ MicbKoT ради на 20 l 9 -202 l
роки

l4000 2470 |6470

Усього l4000 2470 |6470

BHlРезll бюджетноТ

N з/п Показник
Одиниця
вимiоч фкерело iнформацii Загальний фонд

спецiальний
йонл

Усього

l 2 J 4 5 6 7

Завдання 1 Забезпечення органiзацiТ культурного дозвiлля населення i змiцнення культурних традицiЙ

l показники затDат
кlлькlсть vcTaHoB чсього од,

положення
26 26

ч mмч числl:
бчлинкiв кчльтчDи од. 9,0 9,0

сеDедн€ число окладiв (сгавок) - усього од.

Штатний розпис, статистична звlтнlсть

63,25 бз.25

)еDедне число окладiв (ставок) кеDiвних пDацiвникiв од. 21 2l
)еDедне число окладiв (ставок) спецiалiстiв од. |9.25 19,25

)ереднс число окладiв (ставок) робiтникiв од. 2 )

}ередн€ число окладiв (ставок) обслуговуючого та т€хнiчного
1епсонаN

од. 2| 2l

видатки зaгttльного фондl на забезпечення дiяльностi палацiв,
булинкiв культури, ктryбiв та iнших закладiв к.rryбного тиrry

тис. Фн. Кошmрис на 2019 piK зi змiнами 5 158,6 245,0 540з,6

2
кlлькlсть вцвlдувачlв _ усього осiб 158 125 l1875 l 70000



у тому числl:

Статистична звiтнiсть, план роботи РБКза реалIзованими квитками осiб l l875 11875

безкоштовно осiб l 58 125 1 58 125

кiлькiсть заходiв, якi забезпечують органiзацiю культурного
дозвirшя населення

од. 3200 з200

rшановий обсяг доходiв тис. гDн Кошторис на 2019 piK 245,0 245,0

у юму числi доходи вiд реалiзацii квиткiв тис. гDн. Банкiвська квитанцiя 95,0 95,0

кlлькlсть реlullзовIlних квиткlв шт. Видаткова накJIадна, звiт касира 1 1875 1 1875

3 показники ефекгивностi
сеDеlIяя ваотiqгь одного квитка грн. Банкiвська квитанцiя/ Видаткова накладна 8 8

середнi вrl.грати на одного вiдвiдувача грн.
Кошюрис зi змiнами на 2019 piK зi змiнами (загальний,

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

з2,6 20,6 з 1,8

середнl вl{грати на проведення одного заходу грн.

Кошторис зi змiнами на 20l9 piK (загальний, спецiа.пьний

фонд) /Статистична звiтнiсть, план роботи РБК (кiлькiсть
заходiв, я Ki забезпеч}тоть ор ган iзачi ю кул ьт}рного дозвiлля

населення)

lбl2,1 16l2,1

4 показники якостl

динамiка збiльшення вiдвiдувачiв у плановому перiолi
вiдповiдно до факгичного пок.lзника попередньою перiо.ry

% -,, ) -2|,7 -з,9

Завдання 2 Покращення матерi€rльно-технiчноi бази закладiв культури на виконання дорrIень виборцiв депугатами обласноi ради у 2019 роцi
l показЕики затDат

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

тис. грн.

спiльне розпорядкення голiв обласноi державноi
алмiнiсграчii та обласноi рали вiл 08.04.20l9p. NФ8 ,,Про

видiлення коштiв", рiшення виконавчого KoMiTeTy Nэ 42 вiл
lб.04.2019 р.

67,0 6,7,0

2 показники пDодYктч

Кiлькigгь об"екгiв на якi планусься покращення матерiально-
технiчноi бази

од.

спiльне розпорядл(ення голiв обласноiL державноi
адмiнiстрацii та обласноi ради вiд 08.04,2019р. Jllb28 ,,Про

видiлення коштiв", рiшенrп виконавчого KoMiTeTy ЛЬ 42 вiд
lб.04.2019 р.

2,0 2,0

_.' показники ефекгивностr

Серелнi вrtграти спрямованих на lоб'екг, дllя покряцення
матерiально-технiчноi бази

тис. грн.

спiльне розпорядкенrrя голiв обласноi державноi
адмiнiсграцii та обласноi ради вiл 08.04.20l9p. NФ8 ,,Про

видiленtrя коштiв", рiшення виконавчого комiтегу ЛЬ 42 вiл
16.04.2019 р.

33,5 33,5

4 показники якостl

Пrтюма вага кiлькостi об'екгiв на якi плануеться покращенrut
матерiальньтехнiчноi бази закладiв культури на виконання
дор}пlень виборчiв деrr}т.атами обласноi ради

% l5 15

завдання 3 Покращення матерiально-технiчнот бази закладiв культури на виконання дор}цень виборцiв депугатами мiськоi ради у 20 19 роцi
l показники затDат

Обсяг видаткiв, спрямованих на покращення матерiально-
reхпiqроi бяrи tякпяпiв кчпьми тис. грн.

pimeнrя 4l cecii 7 скликання CHoBcbKoi Micbкoi рали вiл
27 l I 2-019 n

14,0 2,47 |6,4,1



2 показники пDодчктч
Кiлькiсть об"сктiв на якi планусгься покращенtlя матерiапьно-
техttiчllоi бази

од. рiшення 41 ceciT 7 скликання Сновськоi MicbKoi ради вiл
27 .| l .20|9 о.

5 5 l0,0

J показники еrьективностi
]ереднi витрати спрямованих на lоб'ект, дJIя покращення
члатерiально-технiчноi бази

тис. грн. рiшення 4l cecii 7 скликання Сновськоi MicbKoi рали вiл
27.11.2019 р.

2.8 0,494 1"647

4 показники якостr

Плrгома вага кiлькостi об'екгiв на якi плануеться покращення
матерiально-технiчноi бази закладiв культ}ри на виконання
дорrtень виборчiв деп)латами обласноТ рали

уо l00 l00 100

Завдання 4 Покращення матерiально-технiчноi бази закладiв культури

Показники затрат

lбсяг видаткiв на придбання предметiв i обладнання

1овгосlрокового використання
тис. грн Додаток б рiшення 4 1 cecii 7 скликання вiл,27 .|| ,2019р з9,4 з9,4

Iоказники продуtсгу

<iлькiсть придбаного обладнанtя та предметiв
Iовгострокового використання

од. .Щоговiр, накJIадна на придбання l

Показники ефекгивпостi

;ереднi витрати наприбдання 1 одиницi предмiтiв i
lбладнання довгосцокового використання

тис. грн. Додаток б рiшення 41 ceciT 7 скликання вiл27.I|.20|9р.l
.Щоговiр, накJIадна на придбання

з9,4 з9,4

Iоказники якостi
цинамiка кiлькостi придбання предмсгiв та обладнання
1овгостокового використання, у порiвняннi з попереднiм
]оком

о/о -25 -25

Начальник вiддiлу культури i ryризму
СновськоТ MicbкoT ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фiнансового вiддiлу
Сновськоi MicbKoT ради

,il :)пtГl.Д*uпоrоо*rпп" (,, l)._, / 1) ['Ц-7-
м. п.

ч-|1 ,р0
///

/",,' н. доБнЕнко

(пцпис)

(iЕiцiши та flрiзвице)

л. сАвчЕнко
(iнiцiши та прiзвище)


