
укрлiнд
СНОВСЬКА МIСЪКА РАДЛ

ВIДДIЛ КУЛЪТУРИ I ТУРИЗМУ

Наказ ЛЪ 98
по вiддiлу культури i турIлзму Сновськоi MicbKoi ради
вiд 2l грудня 201'9 року

Про внесення змiн до паспортiв
бюджетних програм мiського
бюджету на 2019 piK

Вiдповiдно до пункту 8 cTaTTi 20 Бюджетного кодексу Украiни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 Nq 836 ,,Про деякi питання
запровадження програмно-цiльового методу скJIадання та виконztнIш мiсцевих
бюджетiв", зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украirти l0.09.2014 р. Nl
l 103/25880 (зi змiнами), рiшення виконztвчого KoMiTeTy СновськоТ мiсъкоiради
вiд 17.12.2019 року Jф129 ,,Про BHeceHIil змiн до загаJIьного та спецiального

фонду бюджету"

НАКАЗУЮ:

BHecTl.t змiни до паспортiв бюркgтних програм мiського бюджету на
20l9 piK виклавши iх в новiй редакцii, що додаються, а саме за:

кпквк Назва бюджетноi програми

1014060 Забезпеч.*т дiяльностi палацiв i булинкiв культури, клубiв,
центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв

l014082 lншi заходи в галузi культури i мистецгва

Додаток: на 8 арк. у 1 прим

Начальник вiддiлу
сновськоi Micbkoi

кулътури

Ради Н.М. Добненко



ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i ryризму СновськоТ MicbKoi

ради
(наймекування головного розпорядЕика коштiв мiсцевого бюджету)

JrlаlеДll -/d

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджеry на 2019 piK

кIIквк 1000000 Вiддiл культури i ryризму Сновськоi MicbKoT ради
(наймеrryванш головного розпорядвика)

Вiддiл культури i ryризму СновськоТ MicbKoT ради
(наймеrryвшм вiлповiдшного виконавця)

Забезпечення diшbHocmi палацiв i буduнкiв кульmурu, клубiв, ценmрiв dозвiлля mа iншл,rх клубнuх
заклаdiв

0828

l.

2.

з.

(ктпI(BкмБ)

кIIквк l0l0000
(ктпквкмБ)

кIIквк l014060

(ктпквкмБ) (кФквк) (наймеrryъашш бюлжФЕоi прогршц)

Пiдстави для sиконаявя бюдкстноi щютаrм: К@сru,rцi, У,Фаlцц Бьё* fuй юПzrc, ЗЗфя У,ФаЬв 1ПроД.рмвNйаоа*й yl?abu ю2olg pix,.id 2З.11.20lЕ р. М 2629-ПП, @ МФУ
ва 26,08,Д14р. М аЗб (Ь ýixш aid 3а09,20lбр- M860,.ia 2Е,Ц,2017 р. М72) 1Про deRi пWgфмrроФмФ-цьюм Nйоффёа!щм м i.qеф бьёммiв>, trф
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28.12.20l ф- М1 I76 'Про @nB fuiя ао @iB мФУ вiё 20.09.20l? р. м793 м ай l1,o1.2o1|p. Nl1", @ мФу во 15, ] 1.2018 lф908 ,,зrлfu оо проfu сRfuам мiорfiiё бюdr.ем прарщ
лlсц.м бюа*й!в ф aiйic 

'lpo 
fu мв", ю@ МФУ.ld 29-12.20lE р. Ml209 |Про @Фмыiн оо dBM@iB мiNiйер.мфh@i. уФаьл", йiM рfuоряаж мh обмdоlёермоt
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ь деDжавноl полlтики
НЯ УМОВ ДIЯ РОЗВИТКУ аМаТОРСЬкОго Мистецтва, художньоi творчостi, а також дIя органiзацiТ змiстовного культурного дозвiлля населення, здобуггя освiти у

7. Мета бюджетноТ програми:. Наdqння послуе з орzанiзацii lульmvоноео dозвiлля населення

8. Завданн бюджетнот
N з/п Завдання

1 Забезпечення органiзачii кульцфного дозвiлля населення i змiцнення культурних традицiй
2 ПОкРащення матерiапьно-технiчноТ бази закладiв культури на виконання дор)цень виборцiв депутатами обласноi ради у 20 l 9 роцi
_, Покращення матерiально-технiчноТ бази закJIадiв культури на виконання дор}лrень виборцiв депугатами MicbKoT ради у 2019 роцi
4 Покращення матерiа.гlьно-технiчноi бази закладiв кyльтури

бюджgгнихми коштlв:

N з/п Напрями використЕlнIfi бюджgгних коштiв Зага.тrьний фонд Спецiа.llьний фонд
у тому числi бюджет

Dозвиткч
Усього

I 2 J 4 5 6



Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв
культури, клубiв, центрiв дозвiлля та iнших
клубних зашtадiв, якi забезпечують органiзацiю
кульц/рного дозвiлля населення

51641|7,|1 245000 5409\17,1\

Покращення матерiально-технiчноi бази закладiв
культури на виконання доручень виборчiв
депутатами обласноТ ради у 2019 р,

67000 67000

Покращення матерiально-технiчноi бази закпадiв
кульцrpи на виконання дор}п{ень виборцiв
дегý/татами MicbKoi ради у 2019 роцi

l4000 2470 2470 |6470

Покращення матерiально-технiчноТ бази закгrадiв
кульц/ри 39400 з9400 39400

Усього 5245||7,l1 286870 4l870 553 1987,1 l

10. мiсцевих / их в ься у складi бюджетноi п и:

Найменування мiсцевоi / регiонаrrьноi програtrли Загаrrьний фонд Спецiаrrьний фонл Усього

1 2 J 4
Програма сприяння виконанню повновtDкень
депутатами CHoBcbKoi MicbKoT ради на 2019 -2021
роки

l4000 2470 16470

Усього 14000 2470 |6470

l1. льтативнi показники бюджетноi и:

N з/п Показник Одиниця
вимiпч ,Щжерело iнформацiТ Загальний фонд

спецiаlrьний
lhонп

Усього
l 2 J 4 5 6 7

3авдання 1 Забезпечення органiзi цiТ кульryрлого дозвiJIля населення i змiцнення культурних трrдицiй
l показники затрат

кiлькigгь установ усього од.

положення
26 26

r тому числl:
будинкiв культуDи од. 9.0 9,0
серед{€ число окладiв (ставок) - усього од,

Штатний розпис, статистична звiтнiсть

бз,25 бз.25
середн€ число окладiв (ставок) керiвних поацiвникiв од. 2l zl
середне число окладiв (ставок) спеuiалiстiв од. 19,25 |9,25
середн€ число окладiв (ставок) побiтникiв од. ) 2
середне число окладiв (ставок) обслуговуючого та технiчною
персонаrц/ од. 2l 21

видаткИ зzrгальногО фон;цz на забеЗпечення дiяльностi палацiв,
булинкiв культ}ри, к-ryбiв та iнших закладiв кrryбного тиrry

тис. грн. Кошrюрис на 2019 piK зi змiнами 5l64,I 245,0 5409,1

, показникп продукIY
кlлькlсть вtдвlддачlв - усього осiб

1 58 125 1l875 1 70000



у тому числl:

Статистична звiтнiсть, план роботи РБКза Dеалiзованими квитками осiб l1875 ll875

безкоштовно осiб l 58 125 l58l25

кiлькiсть заходiв, якi забезпечують органiзаuiю кульryрного
дозвiлля населення

од. 3200 3200

IIлановии оосяг доходlв тис. грн. Кошторис на 2019 piK z45,0 245,0

v ToMv числi доходи вiд DеалiзацiI квrтп<iв тис. грн Банкiвська квитанцiя 95,0 95,0

кlлькlсть реалlзованих квиткlв шт, Видаткова накладна, звiт касира ll875 l1875

1 показники ефекгивностi
]еDелня BanTicTb одного квитка грн Банкiвська квитанцiя/ Видаткова накJIадна 8 8

эереднi вlтграти на одного вiдвiдувача грн
Кошmрис зi змiнами на 2019 piK зi змiнами (зага.пьний,

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

з2,7 20,6 3 1.8

:ереднl вI{грати на проведеннJI одного 3:rходу грн.

Кошmрис зi змiнами на 2019 piK (загальний, спецiальний

фонд) /Статистична звiтнiсть, план роботи РБК (кiлькiсть

заходiв, якi забезпе.rуоть органiзачiю культурного дозвiлля
населенrrя)

1613,8 l613,8

4 показники якостl

динамiка збiльшення вiдвiдувачiв у плановому перiолi
вiдповiдно до факпtчного показника попереднього перiо.ry

о/о -7, -2|,7 -?о

Завдання 2 ПокращенЕя матерitlльно-технiчноТ бази закладiв культури на виконання доручень виборцiв депутатами обласноi ради У 2019 РОЦi

l показники затDат

эбсяг видаткiв, спрямованих на покращення матерiа.пьно-
гsхнiчноi бази закладiв культури

тис. грн.

спiльпе розпорядденI$I голiв обласноi державноi
алмiнiсграчii та обласноi ради вiд 08.04.2019р. Nч28 ,,Про

видiлення коштiв", рiшення виконавчого комiтсгу Nч 42 вiл
l6.04.20l9 р.

67,0 6,7,0

2 показники пDодчктч

Кiлькigгь об"екгiв на якi гшануегься покращенЕя матерiально-
технiчноi бази

ол.

спiльне розпорядження голiв обласноi державно'i
алмiнiсграчii та обласноi рали вiд 08.04.20l9p. Nч28 ,,Про

видiлення коштiв", рiшення виконавчою комiтgгу Ns 42 вiд
16.04.2019 р.

2,0 2,0

J показники ефекгивностi

Серслнi вll:грати спрямовtlних на 1об'екг, дIя покращення
матерiально-технiчноi бази

тис. грн.

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

видi-чення коштiв", рiшення виконавчого комiтyгу Nч 42 вiд
16.04.2019 р,

зз,5 зз,5

4 показнlrкIл якостl

]Irюма вага кiлькостi об'екгiв на якi плануегься покращеннJI
r.rатерiально-технiчноi бази закладi в культури на виконання
цор}лrень виборчiв деrцпатами обласноi ради

оА 15 l5

Злвдпllllя3ПокращенняматерiЕrльно-технiчноiбазизакладiвкультуринавиконаннядор}лlеньвиборцiв ДепУтатами мiськОiРаДИУ2019РОui

l показники затDат
Эбсяг видаткiв, спрямованих на покращення матерiа.пьно-
mуqiчнпi бяtи tяrпяпiп rvпLппи

тис. грн. рiшення 41 cecii 7 скликання CHoBcbKoi MicbKoi рали вiл
27 ll 2019n

14,0 2,47 l6,47



лькiсть об"сктiв на якi плануеться покращення матерiально- рiшення 41 cecii 7 скликання Сновськоli MicbKoi рали вiл
2,1.11.2019

серелrri витрати спрямованих на 1об'ект, для покращення
матерiа.гlьно-технiчноi бази

рiшення 41 cecii 7 скликання Сновськоi MicbKoi ради вiд
27.|I.201,9 р.

плпома вага кiлькостi об'екгiв на якi планусгься покращення
матерiально-технiчноi бази закJIадiв культури на ви KoHaHtuI

виборцiв деп}татами обласноiради

Покращення матерi€lльно-технiчноТ бази закладiв культури

обсяг видажiв на придбання предмgгiв i обладнання
довгостроковою використаншI Додаmк б рiшенrrя 41 cecii 7 скликаншI вiд 27.1 1.20l9p.

кiлькiсгь придбаного обладнанrrя та предмgгiв
.Щоювiр, нак.JIадна на придбання

вrтрати на прибдання l одиницi цредмiтiв i
довгOстрокового використання

Додаток б рiшення 4l cccii 7 скпикання вtд27.11.20l9р,l
.Щоговiр, накJIадна на придбання

кiлькостi придбанrrя предмегiв та обладнання
використанЕя, у порiвняннi з попереднiм (,}Ъ_Ф{:ý

,''\ t\ Ё\Ъ
ts.}i;,д i,iý;Начальник вiддiлу кульц/ри i ryризму

CHoBcbKoi мiськоi ради н. доБнЕнко

\ *-."J_r' ,/-ý

фь;-{^ф
|крдtн&

(iнiцiш та uрiзвrще)

Л. САВIIЕНКО
(iнiцiшп та прiзвище)



кIIквк 1000000

Паспорт
бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ вiддiлу культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi рали

(наilменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджgу)

l/ 1.1, d,pt{N ,r{

Вiддiл культ,!ти i туризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
1. (ктпквкмБ)

кIIквк l010000

(наймепувавм rоловного розпорялника)

Вiддiл культури i туризму CHoBcbKoi MicbKoi рали
2-

ктIIквкмБ)

юIквк 1014082 0829

(ваймекування вiлповИшьЕоrc виконавш)

IHuli замаdu mа змоdu в zмузi кульmурu i мuсmецmва
3.

4.

5.

кпп(вкмБ) (кФквк) (найменування бюджФво'i програми)

обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2|7482,89 гривень, у тому числi загаltьного фонду - 2|7482,89 гривень та спеuiа,тьного фонду

вudаmкiв tпа кРеёuпумнtlя мiСцевчх бюёэtсеtпiв"), Спiльнuй наказ Мiнфiну па Мiнt<ульmурu вid 01.10.2010 р. Nэ 1 I50/41 "Про заmверduсення Тuповоео перелilу бюdжеmнuх

проzрсlм лпа реЗульлпалпuвнчх показнuкiв ii вuконання dммiсцевш бюdэrеmiв у aшyi "Кульmура", наказ МФУ вid 28.12.20I8p. Nbl 176 "Про внесення змiн dо наказiв МФУ вid

Nэ44 ,,Про вudLпення кошmiв", рiшення вuконавчоео комimеtпу CHoBcbKoi MicbKoi padu М129 Bid 17.I2.2019 potcy

Мета бюджетноi прогрЕlп.{и: Забезпечення diмьносmi заклаdiв mа змоdiв в емvзi цчльпура i мuсmеumва

завданrrя бюджстноi

7.

8.

Цiль полlтики

iзацiя проведенЕя фестивалiв, KoHtglpciB, оглядiв ап,lаторського мистецгва художtlьоi творчостi, виставок народних ремесел та iншЕх ЗахОДiВ 3

питань, що нttлежать до повновtDкень вlццllry куль

N з/п Завдання

l Забезпечення iнформування i задоволення творчих потреб iHTepeciB громадян, ix естgгичне виховЕlннJI, розвиток та збагачення д/хоВнОгО ПОТеНЦiilry

2 ПDоведення фестивалю дитячоТ творчостi <<Обдаровalнi дiти Сновщини>>

J ПDоведення Dок-фестивЕrлю

9. бюдrкgгних коштiв:

N з/п
Напрями використанЕя

бюджgтних коштiв
Загшьний фонд Спецiальний фонд

у тому числi бюджет
Dозвиткч

Усього

l з 4 5 6

l
Проведення культ}рно-
мистепькI,D( з€lходiв

l94482,89 l94482,89



-,l2

Проведення фестиватIю
дитячоi творчостi
<<Обдарованi лiти

20000 20000

3000 з000
217482,89

Усього 2|7482,89

l0.

бюджgгноi

що виконуються у складi бюджетноi

Наймеrт}ъання мiсцевоi /

оегiонапьноi програми
Зага.tьний фонл Спецiальний фонд Усього

l 2 3 4

Усього

11. ивв1 показники
спепiальний фонд Усього

N з/п показrrик одиниrц вимiру
4 5 6 1

l 2 5

зачда""" 1 Забезпечення iнформувшrня i задоволення

длховного потенцiалу

показники затрат

творчих потреб iBTepeciB громадя н, 1х естетичне виховання, PU

194.5

l
видатки загальвого фонду на

проведення культурно-мистецьких тис.грн. Кошторис на 2019 piK l94,5

2 показники продукту

flлан заходiв будинка кульцФи,

рiшення cecii

1з ц

т
кiлькiсгь заходiв - усього од.

у ToMv числl кlлькlсть:

фестивалiв од. z
од. 1

l

од.
l

кiлькigгь iнших культурно-освlтнlх
.o,n.io /ппgтя ппiпеi\

од. 9 9

_.'

15,0 15,0серднi витрати на проведення

одного зzlходу - всього
тис.грн.

Копrгорис на 2019 рiк/IIлан з.жодrв

будинка культури, рiшеня cecii

л ToMv числi сеоеднi витрати:

на один фестиваль тис.грн.
Кошторис свят (витрати на прведення

фестивалiв) / fIлан заходiв будинка

культ}ри (кiлькiсгь фесгивалiв)

77,2

:Ia один конк}рс тис.грн.
Кошторис свят (витрати на проведення

кокурсу / План заходiв будинка

культури (кiлькiсть KoHKlpciB)

,1,0 7,0

на один творчий вечiр гис.грн.

Кошторис свят (витрати на проведення

творчих вечорiв) / План захолiв

булинка культури (кiлькiсгь творчих
вечорiв)

6,1 6,1



днi витрати на один iншIlЙ
культурно-освlтнlи зах|д

Кошторис свят (виr,ра,l,и на llроведення
iнших культурно-освiтних зохолiв) /

План заходiв булинка культ_ури
( кiлькiсть iнших Kv.';lbTypHo-ocBiTH их

зоходiв)

динамlка зоlльшення кlлькостI
заходlв у плановому перlодr
вiдповiдно до фактичного показника

завдання 2 Проведенtlя ю дитячоi <<обдарованi дiти Сновщини>>

видатки запцьного фонлу на
проведення фестивалю дитячоi

i <<Обдарованi дiти

спiльне розпорядження голiв обласноi
державноi адмiнiстрачii та обласноi

ради вiд 08.02.2019р. Л!9 ,,Про
видiлення коштiв", рiшення

виконавчого KoMiTeTy CHoBcbKoi
MicbKoi ради вiд 19.02.2019 року Nч 15

Гlпан змодiв будинка кульryри,

рiшення виконавчого комiтgгу
Сновськоi MicbKoi рали вiл 19.02.2019у тому числi кiлькiсть:

державноi адмiпiстрацii та обласноi

ради вiд 08.02.2019р. Nэ9,,Про
видiлення KoIrrTiB", рiшення

виконавчого KoMiTery Сновськоi
Micbкoi ради вiл 19.02.2019 року Nч

l5ДLпан заходiв будинка культури,

рiшення виконавчого KoMiTeTy

i ви,грати на проведення
заходу _ всього

Кошторис свят (витрати на проведення

фестивалiв) / ГIлан заходiв будинка
культури (кiлькiсгь фестивалiв)

на один фесгива.llь

рlвеяь заоезпечення своечасного та

творчосгi <<Обдарованi дiти

Завдання 3

запшьного фонду на

спiльне розпорядження голiв обласноi
державноi адмiвiстраuii та обласноi

ради вiл 06,05.20l9p. Nч44,,Про
видiлення коштiв", рiшення

виконавчою KoMiTeTy Сновськоi
MicbKoi ради вiд 23.05.2019 року J,,lb 54

у тому числl кlлькlсть: рlшення виконllвчою KoMlтeTy
лчполtwпi rriatvnl полrr bi- 11 лý 1лlо



спiльне розпорядження голiв обласноi

державноi адмiнiстрацii та обласноi

ради вiд 06.05.2019р. NФ4 ,,Про
видiлення коштiв", рiшення

виконавчою KoMiTeTy Сновськоi
MicbKoi ради вiд 2З.05.2019 року Ns

54ДIлан заходiв будинка культури,

рiшення виконавчого комiтегу
СновськоТ MicbKoi ради вiд 23.05.2019

середнi витрати на проведення

одного зzrходу - всього

Кошторис свят (витрати яа проведення

фесгивалiв) / ftпан заходiв будинка

культ}ри (кiлькiсть фесгивалiв)

Начальник вiддiлу культури i туризму

Сновськоi Micbкoi ради

/ 9/э
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Л.Г. Савченко
(iвiчiши та прiзвиче)


